Wyniki Kontroli jakości i prawidłowości oznakowania jaj spożywczych

W IV kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 17 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania jaj spożywczych kurzych. Kontrolą ogółem objęto 17 przedsiębiorców, w tym: 1 hurtownię, 7 sklepów sieci handlowych, 9 placówek należących do grupy pozostałych sklepów.

Celem kontroli była ocena jakości handlowej jaj kurzych klasy A z różnych kategorii wagowych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, w tym sprawdzenie prawidłowości oznakowania oraz kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności z ogólnymi wymaganiami prawa żywnościowego. 

USTALENIA KONTROLI:

Ogółem badaniem objęto 54 partie jaj kurzych klasy A, w tym: 49 partii jaj w opakowaniach jednostkowych oraz 5 partii jaj oferowanych luzem.

Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców. Zakwestionowano ogółem 16 partii jaj kurzych klasy A, w tym: 11 partii jaj w opakowaniach jednostkowych oraz 5 partii jaj oferowanych luzem.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
	niewłaściwa klasyfikacja wagowa - 2 partie,
	brak na skorupie jaj oznaczenia kodem producenta (3 partie) oraz nieuprawnione znakowanie kodem producenta (1 partia),
	nieprawidłowe oznakowanie opakowań jednostkowych - 11 partii,

brak wymaganych informacji w miejscu sprzedaży jaj luzem - 5 partii,
	wydłużenie daty minimalnej trwałości (tj. przekroczenie maksymalnego okresu 28 dni od dnia zniesienia) - 2 partie jaj.

Przedsiębiorcy w toku kontroli dobrowolnie wycofali z obrotu zakwestionowane partie jaj (dokonali zwrotu do dostawców) bądź uzupełnili brakujące oznakowanie.

Inne zagadnienia badane podczas kontroli:
	w 4 kontrolowanych placówkach sprawdzono rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupów kontrolnych, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości,
	W 1 z kontrolowanych placówek stwierdzono w użytkowaniu przyrząd pomiarowy podlegający prawnej kontroli metrologicznej oznaczony nieważnym dowodem legalizacji, 
	W 2 kontrolowanych placówkach sprawdzono prawidłowość oznaczeń cenowych – naruszenie zasad uwidaczniania cen stwierdzono w obu kontrolowanych placówkach.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów prawa.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie: 
- wymierzył kontrolowanym przedsiębiorcom kary pieniężne na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – łączna wysokość kar – 2 tys. zł,
- wszczął postępowania administracyjne zmierzające do wymierzenia kar pieniężnych z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

	w drodze postępowania mandatowego ukarano 3 osoby karą grzywny w łącznej kwocie 600,00 zł za popełnione wykroczenia z art. 136 §2kw i 137 §1 kw oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach,


	o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano właściwe terenowo wojewódzkie inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz producentów zakwestionowanych jaj.
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