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INFORMACJA
dotycząca kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych
i oliwy z oliwek
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2016 r. w ramach
realizacji programu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH–81–16(1)/15/AnŁ
przeprowadził kontrole w 5 placówkach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
prowadzących sprzedaż m.in. nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek obejmując nimi:



2 sklepy sieci handlowych,
3 pozostałe sklepy.

Celem tych kontroli była ocena jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych
i oliwy z oliwek, przede wszystkim pod kątem prawidłowości przekazywania informacji dla
konsumentów w oznakowaniu, zgodności parametrów fizykochemicznych z deklaracją,
identyfikowalności produktów, a także przestrzegania warunków przechowywania, dat minimalnej
trwałości.
Łącznie ocenie poddano 20 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek
wartości 1.290 zł, w tym:
 8 partii wartości 813 zł w sklepach sieci handlowych,
 12 partii wartości 477 zł w pozostałych sklepach.
Kontrolą objęto:


9 partii oliwy z oliwek wartości 469 zł, w tym:
 5 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia wartości 197 zł,
 1 partię oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia wartości 11 zł,
 3 partie oliwy z wytłoczyn z oliwek wartości 261 zł,

 11 partii nierafinowanych olejów roślinnych łącznej wartości 821 zł.
Nieprawidłowości stwierdzono w 1 sklepie sieci handlowej, w którym
zakwestionowano 1 partię nierafinowanego oleju wartości 110 zł (5 % partii badanych).
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3.1. JAKOŚĆ OLIWY Z OLIWEK
W zakresie zgodności parametrów jakościowych z wymaganiami określonymi
w przepisach prawa i deklaracji podanej na opakowaniach sprawdzono laboratoryjnie 1 partię oliwy

z wytłoczyn z oliwek wartości 60 zł. Badana oliwa nie była kwestionowana w zakresie
przeprowadzonych badań.

3.2. JAKOŚĆ NIERAFINOWANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH
W zakresie zgodności parametrów jakościowych z wymaganiami określonymi
w przepisach prawa i deklaracji podanej na opakowaniach sprawdzono laboratoryjnie 3 partie
nierafinowanych olejów roślinnych wartości 252 zł. Niewłaściwą jakość stwierdzono dla 1 partii
nierafinowanego oleju z orzechów włoskich 100%.
Przedmiotowy olej zakwestionowano z uwagi na:
 niższą zawartość kwasów tłuszczowych omega 3 - stwierdzono 9,2 g (przy niepewności
pomiaru ± 0,3), a na opakowaniu jednostkowym producent zadeklarował 9,7 g kwasów
omega 3 w 100 ml produktu,
 wyższą zawartość kwasów tłuszczowych omega 6 - stwierdzono 58,4 g (przy niepewności
pomiaru ± 1,6), a na opakowaniu jednostkowym producent zadeklarował 49,4 g w 100 ml
produktu,
 niższą zawartość kwasów tłuszczowych jednonienasyconych – stwierdzono 16,6 g (przy
niepewności pomiaru ± 0,4), a na opakowaniu jednostkowym producent zadeklarował 22,4 g
w 100 ml produktu.

3.3. RZECZYWISTA ILOŚĆ PRODUKTU
W zakresie zgodności objętości z ilością deklarowaną przez producentów w oznakowaniu
produktu oceniono 7 opakowań oliwy i olejów badanych laboratoryjnie, pochodzących z 4 partii
wartości 312 zł. Niedoborów objętości w stosunku do ilości deklarowanej na opakowaniach
jednostkowych nie stwierdzono.

3.4. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA
Prawidłowość oznakowania sprawdzono dla wszystkich objętych kontrolą 20 partii
nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek wartości 1.290 zł. Nieprawidłowości
w oznakowaniu nie stwierdzono.

3.5. ZGODNOŚĆ OZNAKOWANIA OLIWY Z OLIWEK
Z POSTANOWIENIAMI ROZPORZĄDZENIA (UE) nr 29/2012
Objęte kontrolą oliwy z oliwek (9 partii wartości 469 zł) oznakowane były zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 29/2012.

3.6. PRZESTRZEGANIE DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
Przestrzeganie dat minimalnej trwałości towarów sprawdzono we wszystkich
placówkach. Zbadano 20 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek wartości 1290 zł.
Nie stwierdzono w sprzedaży produktów po upływie dat ważności.

3.7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
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Informacje o szczególnych warunkach przechowywania oliwy w ciemnym i chłodnym
miejscu znajdowały się na wszystkich opakowaniach jednostkowych sprawdzonych wyrobów. We
wszystkich kontrolowanych placówkach sprawdzono warunki i sposób przechowywania produktów
z uwzględnieniem deklaracji producentów i nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.8. WIELKOŚĆ I ZAMKNIĘCIE OPAKOWAŃ OLIWY.
Objętość netto sprawdzonych opakowań oliwy z oliwek nie przekraczała ustalonego
maksymalnego limitu 5 l, a sposób ich zamknięcia nie pozwalał na otwarcie i ponowne
zapieczętowanie.

3.9 POSIADANIE DOKUMENTÓW IDENTYFIKUJĄCYCH DOSTAWCÓW
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw, na podstawie których
można było dokonać identyfikacji przedsiębiorców dostarczających oceniane środki spożywcze do
kontrolowanych placówek.
We wszystkich placówkach objętych kontrolą dokonano identyfikacji kontrolowanego
przedsiębiorcy w oparciu o wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy posiadali książki
kontroli.
Placówki zostały zarejestrowane i zatwierdzone przez Inspekcję Sanitarną oraz prowadziły
działalność zgodnie z decyzjami wydanymi przez organ sanitarny.

3.10. SKLEP INTERNETOWY
Nie kontrolowano sklepów internetowych prowadzących sprzedaż olejów roślinnych
i oliwy z oliwek.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
W związku z ustaleniami inspekcji:


wobec 1 przedsiębiorcy zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie
wymierzenia kary pieniężnej wynikającej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000
r. o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 ze zm.);



skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do dystrybutora oleju niewłaściwej jakości.



przesłano 1 informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych;



w 1 przypadku przedsiębiorca przecenił 1 partię zakwestionowanego oleju wartości 110 zł.
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