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0'l

ffi'

"2014.AB.MK.MK

Pani

llarbara Lchmann
Al. Legitlnów 7Ż A
8A

BnCYZJ

A

Nr Zł{.$}.3?"Ź*14.MK

Na podstawie all. 25 ust. 1 pkt 5 Ltt.
częTwca 2009 r"

_ 444 GDAi\SK

a oraz

art. 25 rrst. 3

o rolnictwie ekologiczll1łn (Dz' U' z )009 r.

pkt

1

lit. c ustarł'v 'l' dnta 25

|.Ir 116,

poz.975) rv zrviązku

z $ 6 pkt. I Zarządl'enia Po.110.13.2013 Pomorskiego Wojer'vćldzkiego Inspektorir Inspckcji
Handlowej u,Gclarisl<v: c{nia l4 ma.ja 20]3 r. vl:;]ll'ctv,ie upoulażnienitł /]rąt:tlvt,nikóyt'
Wojewódzkiego ltt,lpalł,ltll'0tLt Inspekcji FIarlclloll,ai :l, (jc{uń's'ktt clo pot|e.lrlttlyluniu, ll,1lt./cu,anict

i

ll'

Orąz podpisyvaniu dei.1,z.ii, postanovlień,

cl.olcull'tenl(lll,

Wojewódzkiego Inspeklrlrtt, orazart.704

i 2 ustawy zdnta 14 czerwca 1960 r.

s

1

korespondencji

illti.cniu

Kocleks

postępowania cłdminislrucyinego (t1. z2000 r.Dz. L] Nr 9.3, poz" 107I ze'zn.').

Pomorslłi \-}v'ti.!ł:rr'óclzki Inspel<tol' !nspckc.ii l i:lllłiltlrvei

rt,

Gciaiislłu

działając w osobie Anny l{leclta _ Nuczelniku Wytlz.iału l{ontroli Artyktłłów Zylułłościtllvyclt

i

Nieżywnościoluyc:hupoważnienie

Nr

l}o.057.l7.2013.PII,

po

przcprorł,adzeniu

postępowania admirristracyjnego, wymicrza przelcIsiębiorcy l}arbarze Lehmzirur, prorł'adząccj

działalnośćgospodetrcza Pit'zerię Leone r'v Gclarisktl , Ai. I'cgionów

w wysokości 5()!}rĘ]-{ plEcset 00/t00
następuj ących proci

r:k tĆl rł'

aL wp,rvt$

)

72A !:ąry-us!"$?a3

rv zrviązkl1 7 y,lploWadzenicnl tlo obrotu

:

ł7ut 8 "aY.jc {ł

{'r
I
I

str IIB

8 rodza.iórv dań ( potrarv ) l}IO t.i. nalcśnil<órv ł:e szpinakiem, nalcśnilłów BIo , lasagne

z

z

wźlrzylt,ami, pcnnc

tv:rrzytt,:rnti', lasagnc

Zc szpinakicm,, tortilli

meksykańska,

pierogtirv ze szpinalricm oraz sirlatki brtlkulowej, jako produktów rolnictwa ekoiogicznego,
rrie spełniającyclr wymagań okreśionyclr w przepisach art. 23 roz'porz'ądzenta Rady (WE) nr

83412001

z

dnia

28

czerwca 2001

r. w sprawie produkcji ekologicznej i

znakowania

produktów ckologicznych i uc1ry1ającego rozporuądzenie (EWG) nr 2092191 (Dz. U.

L

189 z

20.01.2007 r., s. 1 zezm).

-

Z Llwagi rla użycic do proclulłc.ii 1lłllr'1'zsz'vch clań składnikóli' innych niż produkĘ

rolnictłva ckologicznego.
Porłyzszo strł,ierdzono w

wyrri1ir-r

kontroli przeprowadzonej w lokalu gastronomicznym _

Ptzzertl LDONE w Gdańsku, Al. Legionów 72A, na7eŻącym do Barbary I'ehman adres jw.

uzasadnicnic
od 1 do 4 iipca 201'{r., inspcktorzy Wojewóclzkiego Inspektoratu Inspekcji
IIandlorł'cj \Ą' Gdańskri, c1ziała1ąc na poclstawie uporvaznienia wydanego

W

clniaclr

prZęZ I'onrorskiego Wojewóc1z1<icgo Inspektora Inspekcji }iandlowej W Gdańsku
Nr 2,N.057.139.2014.JO ;roclstawa prawna: art. 3 r:st. 1 - 3 rozporz.zldzen:.a Parlamentu
Errropcjskicgo

i

l{ady (\^/Ij) NL 882/2004 z dnia 29 kwietnia Ż004 r' W sprawię kontroli

W celu splawdzenia zgodności Z plawem

urzęclorł'1,cl"l przeprowaclzanyclr

paszowym

i żyi,vnościowym oraz regułami dotyczącyrni zdrowia zwterząt i dobrostanu zwlerząt (Dz. U.

L ió5 z30.4.2004I.'
-Ż5I)

r-I4

art. 17 ust. 3 ustawy

Spozywczycli (Dz.
ustawy

StI.

z

IJ.z

Ze Zfi1; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200

z drria 21 gruclnia 2000 r. o jakościlrancllowej arlykułów rolno-

2005 r. Nr 187,pcl'z.15]7 ze zm.)w zwląz,ku't.arl'3 ust' 1pkt

dnta 15 grudnia 2000 r. o Inspekc.ji llandlowej (ekst jednolity Dz"

148) przeprowadzili kontrolę w Pizze;L1t r,EoNE' w Gdańsku,

I,2i6

U.22014 r",poz.

Al. Legionow JZA nalezącej

do

Pani llalbary Lehmann.

W toku kontroli inspektorzy zakrrpili 2 porcje clania

w cenic

I2,50z|

stosowanja

za 1 porcję.

-

naleśnikittl{} (według karty menu)

I'onadto c1okonano wyrywkorł,e"j ]<ontroli prawidłowoŚci

przy oferowanych clarriaclr tcrminu BIo

stosowane do produkcji dań

BIo

BIo

tzn. spr:lrł'clzono czy

Surowce

są produktami rolnictwa ekologicznego.

W rłł'nikupowyŻszego stwierdzono' Ze w karcie menu
8 rodzaiów dań

-

cenniku oferowano do sprzedaży

tj.:

str.2/8

-

naleśnikize szptnakletn - podane Z Sosem grzybowyrn

_

naleŚniki Bio

- lasagne
- penne

- z twarogiem, konfiturą, orzeclrami i rodzynkami

zwarzywami - płaty makaronu przekładane warzywami, z sosem Śmietanowynr

zwarzywami * makaron Z Sosem śmietanowym' walzywami i parmezanem

- lasagne ze szpinakiern

-

płaty makaronu przekładane szpinakiem Z waTzywami. zapickane z

serem

-

farsz warzywny Z Sosem pikantnym, zawt1any w placek tortilli

-

tortilla meksykańska

-

pierogi ze szpinakiem - podane z zęstawem surówek

- sałatka brokułowa - brokuły, jajka, pomidory, czosnek, sos jogurtowo

Ponadto oferta dań

l]lo

o treści,,Nowośćdania

-

majonezowy

ł}Io'' znajdowała się równiez

na banerze

reklamowym zamieszczonym na zewnętrznej ścianie budynku pizzerlt.

Na stanie placówki, w trakcie kontroli nie stwierdzono Żadnych przygotowanych na Zapas
porcji dań BIo - ustalono, Że dania BIo były przyrządzane na Życzenie konsumentel - ani
Żadnych surowców rolnictwa ekologicznego do przygotowania potraw

BIo.

Przedstawione dorł'od,v zakupu na SllTowce uz,vwane do produkcji oferowanych w lokalu
potraw BIo. nie za'uvierały pozycji będących produktami rolnictwa eko1ogicznego.

W myślart' 23 ust 4 lit' a

(ii)

rozporządzenia Rady (WE) nr 83412007 cyt. wyzej określenia

,,BIo'' jako terminy odnoszące się do ekologicznych mctod produkcji można stosować w
opisie zywnościprzetworzonej pod warunkiem, ze co naimniei 957o masy iei skladników
pochodzenia rolniczego stanowia składniki elrologicznc.

W świetie poW}'ZSZego

WW.

8 rodzajów dań

I}I{) fzrkti,cznie nie spełniałorvy,'rrragań

rozporządzenia Rady (WE) nr 83412007 cyt. wyzej i nic były w istocie produktami rolnictwa
ekologicznego.

Przedstawiony stan faktyczny i prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania

r,r,

sprawie

wydania decyzji o wynierzeniu przedsiębiorcy I]arbarze l-elrmann, prowadzącej działalność

Al. I'e giolrow 72A kary pienięznej-w zlvtązku
'
z wprowadzeniem do obrotu 8 rodzajów dań ( potrtlv ) BIO iw. jako produktów rolnictwa
gospodarczą

-

Plzzetlę I'eone w Gdańsku

ekologicznego, nie spełniających wymagań określonyohw przepisach rozporząclzenia Rady
(WE) nr 83412007 cy.towanego wyzej.

z dnia25 czerwca2009 r. o rohrictu,ic ekologicznym / Dz.U. z 2009 r. Nr
poz.975l stanowi w art.25 ust. 1 .,Osoił;t tr'izyczna, osoba prrrrvna lub jcclncstka
Ustawa

716,

organizacy.jna nicpo:;iac1a.jąoa osobowości prarvrlc.i' ktłirit lvprolYirdza clo obrotu

,/

jako proclulrt rolnictwa ekologiczncgo' który nie spelnia}wymagań określonych
w przepisrrch rozporządzenia nr

834/20()7 lub

w przepisach Unii Europejskiej wydanych

w trybie przepisów tego rozporządzenia,
- podlega |<arze pieniężnej W rĘ/SokoŚci

c1o

200%

korzyści majątkowej uzyskanej lub ktorą

mógłby uzyskać Za Wplowaclzone do oblotu proclukty, nie niższej icdnak niż 500z|,,

z

Pismem

dnta 12.08.20f4 r. Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku zawiadomił stronę o wszozęcitr postępowania administracyjnego w przedmiocie
wymierzenia kary pienięznej przedsiębiorc1,' Barbarze Lęhmann, prowadzącej działalność
gospodarczą

z

-

Plzzerię

Lcotle

wprowadzeniem do obrotu

8

\Ąr (ldańsku

, Al'

roclza.jtirv tlań (potraw)

]2A w

Legionclrv

BIo jako

związku

produktów rolnictwa

ekologicznego, nie spełrriających wynragari określonych w przepisacir rczporządzenia Rady
(WE) nr 83412007 cyt. wyzej.
Ponaclto w piśmie tym poinfolnowźtl1o stronę Że na podstawie aft.
ptlstępou;ania administracyjnego

(|tj.

Dz. IJ. z 2013 t., poz. 26])

-

]

0$

tr'

Kodeksu

stronie przysługuje prawo

do czynncgo udziału w toku postępowania' tj. do zapoznania się

z

aktamt sprawy oraz

składania wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Do dnia wystawienia decyĄt strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

Pismem
w. Gc1ańsku

z

r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zwroctł się do przedsiębiorcy o wyliczęnte i przesłanie informacji o wielkości
dnta I2.O8.2OI4

osiągniętyoh obrotów.

Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku ustalił

i stwierdził, co następuje.
Z'godnie

z

art. 2

pkt 8 rrstawy z dnlaŻ5.06.Ż0a9 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz"U. Nr
do obrotu" oznacza w odnicsicniu do produktów _

116. poz' 975) ,'wprowadzanic

wprowadzanie na rynelr tv rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzcnia(WE) nr 71812002
Parlamcntu Europejskiego i l{acly 'z dnla 28.01.20002 r. ustanawiającego ogólne zasady

i

wyn'ragania prawa zywnoŚciowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa

ZywnoŚci oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpteczenstwa ZywnoŚci (Dz. Urz.
WE L 31 z O1 .O2.2OO2, str. 1, z pożn. zm' Dz. I]rz. IJE Polskie wydanie specjalne, rozdz' 15,
t. 6, str.463. zpoŹn. zm.).

W myślart' 3

ust.

8

rozporządzenia (WE)

nr

I7812002 Parlamentu Europejskieg9

i Rady cytowanego wYzej ,,wprowadzerric na rynek oznacza posiadanie żywnoŚci lub

W

celu sptzędaŻy, Z uwzględnienięm oferowania clo sprzedazy lrrb irrnej formy dysponowania,

bezpłatnego lub nie oraz sprzedaŻ, dystrybucję i inne formy dysponowania''.

Art.

2 lit. k

rozpotządzenta 83412007 cyt. w1,zej stanowi,

Żel' ,,znakowanic''

oznacza

wszelkie terminy, słowa. dane szczęgółowe, znaki towarowe! nazwy firmowe, ilustracje lub

z

symbole powiązane
dokumentach.

mate

wszelkimi opakowaniami

i

umieszczane

na niclr, a takze

na

riałaclr informacyjnych, ety1tietach, tabliczkach, pierŚcieniach lub

opaskach towarzyszącyclr produktowi lub odnoszących się do niego''.

W myślafi. 23 ust. 1 rozporządzenta 83412007 cyt. wyŻej uznaje się, że produkt jcst
opatrzony jest termincm odnoszącym się do ckologicznej metody produkcii, jeże|t przy
znakowaniu, w materiałach reklamowych lub clokumentach handlowych taki produkt, jego
składniki lub materiały' pzrszowe opisywane Są Za pomocą terrninÓw sugerujących nabywcy,
ze produkt ten, jego s]<ładniki lub materiały paszorł,c zostały uzyskane zgodnie z przepisami

określonymi w niniejszym rozpotządzeniu. Zwłaszcza terminy rvymienione w zaŁączniku, ich
pochodne lub wersje skrócone, jak np. ,,bio"

być stosowanę na terenie Wspolnoty

i

7

,,eko" uzywane samodzielnie lub łącznie, mogą

we wszystkiclr językaclr Wspólnoty rł' znakowaniu

i reklarnie produkru, ktory spełnia wymogi okreś1orrc na mocy niniejszego rozporząc1z'enia lub
zgodnie z ninie-i szy m rozporządzęniem.

Zgodnie art" 23 ust

2

rozporządzęnta 83412007 cyt. r'vyŻej, telminy odnoszące się do

ekologicznej metody produkcji nie są stosowane tra tcrenie Wspólnoty i w zadnym z języków
Wspólnoty w znakowaniu, reklamie

wymogów wymieniollych

i

dokumentaclr handlowyclr prodl'rktu, który rrie spełnia

w tym

rozporząclzenlv, ohyba

Że nie Są

iiżywane

w odniesięniu do procluktów rolnych w zywnościlub paszy lub rł, Żaden sposób nic łączą się
z produkcj a eko1ogiczrlą.

Ponadto nie stosuic się żadnych terminów'

\Ą/

tyrn lerminów stosowanych

w

znakach

towarowych, ani praktyk uzywanych w znakor'vztniu lub rclrlamie w mogących rvprolvadzić

błąd konsumentrr

ltrb uzytkownika poprzcz sugerowanic, żc produkt lub slrładniki

spełniają wyrnogi wymienionc w tym rozporząłlzcniu.
Stosownie do art. 23 ust 4 lit' a

(ii)

rozporządzcnla 83412007 cyt. wyzej - w odlricsietliu do

zywnościprzetworzorre.j tcrminy odnoszące się do ekologicznei metody produkcii można
stosować w opisie harrdlowym pod warunkiem, żc co naimniej 957o masy

ici skladników

pochodzenia rolniczego stanolvią składniki ckologiczne.
Zgodnie
Europejskiego

i

z art.8 ust.l
l{ad'v

cy'towanego rozporządzenia (WE)

Nr

178/2002 ParlaniŻlłr,

- plawo zywnościowe ll-ra na cclu ochronę interesó*

o""*rrw

str. 5/8

i

powinno stanowić podstawę dokonyr,vanla prZęZ konsumentów świadomego wyboru

zr.ł,iązanego ze spoŻywaną prZęZ nich zywnością.

Ma na cclu zapobieganie:

a) oszukańczym lub podstępnym prakt5lkom,
b) fałszowal-iiu zywnoŚci;
c) wszelkim innym praktylrom m()gącym wprowadzać konsumcnta lv błąd.
Zgodnie z artyktrłem 16 cytorvanego powyzej Rozporządzenia (WE) nr 11812002
Parlamcntu Europejskiego i Rady z dnta28 stycznta2002 r. ,,Bez ttszczerbku dla bardziej
szczegółowych przepisów prawa zyrł,nościor'vego, etykietowanie, rcklama
zywności lub pasz, z uwzglęcinicniem ich kształttr, wyglądu
opakowań. sposobu ułozenia

i miejsca

i

prezentacja

lr-rb opal<or,vania, uŻywanych

w1'stawienia oraz informacji uclostępl'tionych na ich

temat w jakikohviek sposób, nie możc lvprowadzać konsumentów w błz1d''.

działającc na rynku spożywczym i pasz zapewniaj4; na wszystkich
',Podmioty
etapach produkcji, przetwarzalria i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich
kontrolą" zgodnośćtej żywnościlub p^sz Z wymogami prawa żywnościowego właŚciwymi

dla ich c1zjałalnościi kontrololvanie prz'estrzegania tych wymogórł'''

-

artykuł 17 ust.

tr

cytowanego powyzej Rozporządzenia (WIl) nr I7812002 Parlamentu Er'rropejskiego i Rady"

Zgodnie

z

art.

9I ust.3 rozpotządzenia Komisji (WE) nr 889/2008z

dnta 5 wrzeŚnia

2008 r. r-rstanawiająaego szazegółowe zasady wdraŻanta rczporządzenia Rady (WE) nr
834lŻ007 w sprawie prodrrkcji ekologicznej

i

znakowania produktów ekologicznych w

odniesieniu do produkcji ekologicznej. znakowania
18.09.2008 , s. 7 z poŹn. zm.) ,,pztństrr.:r

i

kontroli

(

Dz..LJ.

L

250

z

dnia

członkowskie podejmują łvszcllłie Środki i sankcje

w celu zapobieżenia możliwościoszukańczego używania oznaczeit, o których mowa w
tytule IY rozporządzenta (WE) nr 834/200J oraz w tytule III lub załączniku XI do niniejszego
tozpotządzenia''.

Kary zastosowane w

ust.2

pr'zypac1l(tl l]źlrllszenia prawa zywnościorvcgo

roz'isclrz'ądzcnia (WlJ)

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

i

- zgodnie z

afi.. 77

ł{acly - powinny być

skutecznc. proporcjonalne i odstraszające.

Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej
przedsiębiorca Barbara Lelrmann była oćlpowiedzialna

Za

w

Gdańsku stwierdził, Że

r,vprowadzenie

do

obrotu

przedmiotowyclr potraw jako produktór,l'roltlictwa ekologicznego nie spełniających wymagań

określon-vch w przepisach rozporząclzetria
pienięzncj jest

uzasadnione.

nr

834l20O]

l' uznał. Że wymierzenie ffi'

qffi

str. 618

Pomorski Wojewóclzki Inspektor Inspekcji Harrcllorvcj w Gdańsku, wykonując dyspozycję
art. 26 ust. 1 cyt. ustalł'y z dnta 25.06.2009

r. o rolrrictwie ekologlcznym, przy

r-rstalaniu

wysokości kary pienięŻnej uwzględnił przede wszystkinr: stopień szkodliwoŚci czynu, stopień
zawinienia' zakres naruszenia' dotychczasową działalnośćoraz wielkośćobrotów.

Pomorski Wojewódzki Irrspektor Inspekcji Handlorł'cj w Gdańsku ustalając wysokośćkary
wziął pod uwagę:

.

stzPień szkorlliwościczlltll jako wysoki - r'vprorvirdzanie do obrotu artykułów rolno

z

spoŻywczych (potrarł,), wyprodukowanych

-

surorvców pozyskanych konwencjonalnymi

metodami produkcji, których reklama oraz oferta

w karcie menu

sugerowała,

ze

są

w}tworzone z procluktów rolnictwa ekologicznego wprowadzało konsumenta w błąd, a tym
sarnym uniemozlirviało im clokonanie świadomego wyboru Konsument podejmując decyzję o

zakupie potrawy kicrLL|c się przede wszystkim inlbrrnacjatni zawartymi w karcic menu, które

w związku z

polNy'Ższ\'nr powinny

być rzetelne

i

oclzrł,ielciedlać charakter potrawy tym

bardziej, ze aktualnie ltczba osób prowadzących ,,ekologiczny styl Życia" w tym odżyrł,iania

wcięwztasta.

ł wysoki stopień z,uwinieniu, gdyŻ przedsiębiorca produkorvała potraw1' w swoim lokalu
z surowcórł' nie będąc"vch produktami ro1nictvr,a clto1ogicznego. Przed wprowaclzeniem
do oferty dań ..bio" pl'zcclsiębiorca por.ł'inna'zapozllac się z oborviązującylłi rł' tym zakresie
przepisami tak by prochrkt

-

potrawa spełniała wynagania tych przepisów. Porradto strona
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