Wyniki z kontroli produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich

W II kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrolę 
w 14 placówkach tj. 1 hurtowni, 6 placówkach należących do sieci handlowych, 1 sklepie specjalistycznym,
6 pozostałych placówkach (sklepach detalicznych).
Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości oznakowania żywności ekologicznej importowanej 
z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich w świetle obowiązujących regulacji prawnych, jakości tych produktów na zgodność z obowiązującymi przepisami i deklaracjami producentów na opakowaniu oraz przestrzegania zasad obrotu detalicznego tymi środkami spożywczymi.
USTALENIA KONTROLI:
Realizując przedmiotowy zakres kontroli badaniu pod względem prawidłowości oznakowania poddano 47 partii produktów rolnictwa ekologicznego wartości 5.976,00 zł, oferowanych do sprzedaży 
w opakowaniach jednostkowych, w tym:
8 partii pochodzących z krajów UE (sprawdzono produkty z następujących grup towarowych: 4 partie - przetwory owocowe i warzywne, 4 partie – soki. Produkty pochodziły m.in. z następujących krajów: Holandia, Wochy, Polska)
35 partii importowanych z krajów trzecich (sprawdzono produkty z następujących grup towarowych:
3 partie - makarony, 1 partia - kasze, 10 partii - przetwory owocowe i warzywne, 3 partie - soki, 
5 partii - ziarno i nasiona nieprzetworzone, 13 partii - pozostałe produkty w tym: oliwa z oliwek BIO. Kontrolowane produkty pochodziły m.in. z następujących krajów: Sri Lanka, Meksyk, Paragwaj, Indie, Chiny, Ukraina, Tunezja.
4 partie pochodzących z krajów UE/spoza UE sprawdzono produkty z następujących grup towarowych: 
1 partia - mleko i przetwory mleczne, 3 partie - pozostałe produkty.
Nie kwestionowano oznakowania w żadnej z badanych ww. partii produktów.
Badaniom laboratoryjnym poddano 13 partii produktów rolnictwa ekologicznego w zakresie zgodności z deklaracją producenta, nie stwierdzając nieprawidłowości w jakości tych produktów. W toku badań laboratoryjnych sprawdzono 15 opakowań stwierdzając, że ilość rzeczywista produktów ekologicznych była zgodna z deklaracjami producentów zamieszczonymi na oznakowaniu produktów. 
Badaniu pod względem sprawdzenia aktualności dat minimalnej trwałości poddano 47 partii produktów rolnictwa ekologicznego, oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych. 
Nieprawidłowość stwierdzono w 1 kontrolowanej placówce tj. w sklepie detalicznym. Uchybienia dotyczyły oferowania do sprzedaży artykułów z przekroczoną datą minimalnej trwałości - zakwestionowano 
2 partie produktów rolnictwa ekologicznego tj.: ziarna amarantusa wartości 39 zł, importowane z krajów trzecich. Pozostałe objęte badaniem partie posiadały aktualne daty minimalnej trwałości. 
W zakresie warunków i sposobu przechowywania oraz stanu opakowań jednostkowych przetworów mlecznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrolującym okazano aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dla osób pracujących w styczności z żywnością. 
Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw na wszystkie sprawdzane produkty rolnictwa ekologicznego, a więc tym samym zapewniali identyfikowalność każdej osoby która dostarczała te produkty. Ponadto dla 3 partii zweryfikowano faktury zakupu u dostawców – firm, dla których soki zostały wyprodukowane. Dodatkowo w toku kontroli, w których weryfikowano dokumenty, uzyskano źródłowe dowody zakupu soków. Na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych kontrolujący ustalili, iż objęty sprawdzeniem sok zakupiony został przez firmę LOOK FOOD Sp. z o.o. w formie koncentratu i rozlany przez polskiego przedsiębiorcę. Ekologiczny granat sok 100% objęty sprawdzeniem w hipermarkecie AUCHAN, dla którego m.in. weryfikowano dokumentację, nie posiadał oznaczenia informującego konsumentów, że jest wyprodukowany z koncentratu. O powyższym poinformowano  właściwe terenowo WIIJHARS.
Ponadto w toku kontroli ustalono, że u jednego kontrolowanego przedsiębiorcy (Sklep Prawdziwy Zieleniak 
w Sulejówku) dostawca produktów rolnictwa ekologicznego tj. PROVITA Jan Miodoński Hurtownia Wegetariańska ul. Toeplitza 1, 05-805 Otrębusy - nie jest zgłoszony do systemu kontroli rolnictwa ekologicznego. Stwierdzona nieprawidłowość została zgłoszona właściwej terenowo placówce WIIJHARS. 
W zakresie identyfikacji dla 14 kontrolowanych przedsiębiorców - nieprawidłowości nie stwierdzono.
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
W wyniku przeprowadzonych kontroli:
- z ustaleniami kontroli i wynikami badań laboratoryjnych zapoznano kontrolowanych przedsiębiorców;
- skierowano 2 informacje do właściwych miejscowo WIJHARS;
- ukarano 1 osobę mandatem karnym w wysokości 100 zł za popełnienie wykroczenia określonego w art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
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