
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r.

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina

(druk nr 1167)

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.)

Art. 2.
Przepisy ustawy nie dotyczą:

1) artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek;
2) materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu

przepisów o nasiennictwie;
[3) sprzedaży artykułów rolno-spożywczych dokonywanej przez ich producentów w

gospodarstwie bezpośrednio konsumentom, z wyłączeniem produktów objętych
wspólną organizacją rynku wina;]

<3) sprzedaży artykułów rolno-spożywczych dokonywanej przez ich producentów
w gospodarstwie bezpośrednio konsumentom, z wyłączeniem wyrobów
winiarskich objętych wspólną organizacją rynku wina oraz fermentowanych
napojów winiarskich;>

4) wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych dotyczących
artykułów rolno-spożywczych określonych w odrębnych przepisach;

5) owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają przepisy Unii
Europejskiej.

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) artykuły rolno-spożywcze - produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i

słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych
otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze;

2) żywność (środek spożywczy) - każdą substancję lub produkt w rozumieniu art. 2
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002);

3) (uchylony);
4) obrót - czynności w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2;
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5) jakość handlowa - cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości
organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji,
opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi,
weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi;

6) opakowany środek spożywczy - środek spożywczy w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 19
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171,
poz. 1225);

7) partia produkcyjna - określoną ilość artykułu rolno-spożywczego wyprodukowanego,
przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach;

8) próbka - część partii produkcyjnej pobraną jednorazowo, w sposób losowy, w celu kontroli
lub oceny w zakresie jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego;

9) producent - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która:
a) produkuje lub paczkuje artykuły rolno-spożywcze, lub
[b) wprowadza artykuły rolno-spożywcze do obrotu, jeżeli działalność ta jest

zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej;]
<b) wprowadza artykuły rolno-spożywcze do obrotu, jeżeli działalność ta jest

zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;>

10) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany - produkt, którego skład jest niezgodny z
przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-
spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany
dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych
właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy
konsumentów, w szczególności jeżeli:
a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu

wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,
b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości

handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,
c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia,

terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub
klasy jakości handlowej.

Art. 12.
1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania

i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu
inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu
na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
[1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie

prowadzonej działalności rolniczej oraz podmiotów wyrabiających wino gronowe
lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
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<1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w
zakresie prowadzonej działalności rolniczej oraz przedsiębiorców
wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

2) podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-
spożywczymi.

3. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego;
2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności

eksportowej;
3) wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-

spożywczych.
3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się aktualny odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, należy

zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w
terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

Art. 17.
1. Do zadań Inspekcji należy:

1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie,

w tym wywożonych za granicę,
b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych
artykułów,

c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych,

d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu
RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-
spożywczych,

e) kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane na
podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych chronione nazwy
pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo będących
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz współpraca z jednostkami
sprawującymi taką kontrolę w innych państwach[;]<,>

<f) kontrola wyrobów winiarskich posiadających zarejestrowane na podstawie
przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina chronione nazwy pochodzenia albo
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chronione oznaczenia geograficzne oraz współpraca z jednostkami
sprawującymi kontrolę w innych państwach;>

2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
3) (uchylony);
4) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie,

organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi
politykę rolną państwa;

4a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych
w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;

5) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową
artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo
w pracach tych organizacji;

6) udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących
jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów
rolno-spożywczych;

7) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie
informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych;

8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe zasady organizacji Inspekcji, mając na względzie usprawnienie i
ujednolicenie funkcjonowania jej organów.

2a. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć
również sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie
została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu.

2b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić:
1) szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub
2) wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych, lub
3) wzory dokumentów stwierdzających jakość handlową niektórych artykułów rolno-

spożywczych lub ich grup
- biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do
wymagań związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie
obowiązki określone w art. 8, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z
30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45,
str. 200, z późn. zm.).

3. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym
sprawuje Inspekcja Handlowa.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
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rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, mając na
względzie zabezpieczenie wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych
spełniających wymagania w zakresie jakości handlowej oraz uwzględniając możliwości
organizacyjne i techniczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Art. 29.
1. [Wykonując zadania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a i e, wojewódzki

inspektor, w drodze decyzji, może:] <Wykonując zadania, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 lit. a, e i f, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może:>

1) zakazać wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego
wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania;

2) nakazać poddanie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, określonym
zabiegom;

3) zakazać składowania artykułu rolno-spożywczego w nieodpowiednich warunkach
albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu;

4) przeklasyfikować artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie
spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej;

5) nakazać zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt
jego posiadacza.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być wydane przed zakończeniem
kontroli.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
4. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1, ustala się

według miejsca przeprowadzenia kontroli.
5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotyczące zafałszowania

artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające
ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. O ROLNICZYCH BADANIACH RYNKOWYCH (Dz.
U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Rolnicze badania rynkowe prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
2. Do zadań ministra właściwego do spraw rynków rolnych w zakresie prowadzenia

rolniczych badań rynkowych należy:
1) opracowywanie metodologii rolniczych badań rynkowych,
2) zbieranie danych rynkowych,
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3) tworzenie i zarządzanie elektroniczną bazą danych obejmującą dane rynkowe oraz
ich zabezpieczanie,

4) przetwarzanie oraz analiza danych rynkowych,
5) udostępnianie i rozpowszechnianie wyników rolniczych badań rynkowych,
6) szkolenie w zakresie rolniczych badań rynkowych.

[3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie wyrobów winiarskich objętych
wspólną organizacją rynku wina, rejestruje ceny czerwonych i białych win stołowych
nieposiadających oznakowania zawierającego wskazanie ich geograficznego miejsca
pochodzenia, jak również wielkość ich obrotu.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rynków rolnych
przekazuje Komisji Europejskiej, w terminach i trybie określonych w przepisach Unii
Europejskiej w sprawie zbierania informacji celem identyfikacji wyrobów winiarskich i
monitorowania rynku wina.]

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI
NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) organizację i zadania Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją";
2) zasady prowadzenia centralnego rejestru przedsiębiorców uczestniczących w

mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej
Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania;

3) organizację rynku:
a) mięsa,
[b) wina,]
c) cukru, w tym mechanizm restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego,
d) skrobi, w tym warunki i tryb udzielania płatności uzupełniającej określonej w

przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone
systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) w
zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego,

da) zbóż,
e) (uchylona),
f) (uchylona);
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4) zasady nadzoru nad wykorzystaniem i przemieszczaniem surowców uprawianych na
gruntach odłogowanych oraz produktów pośrednich lub produktów ubocznych
pochodzących z tych surowców lub z produktów pośrednich, przeznaczonych do
wytworzenia produktów nieżywnościowych;

5) zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany.

2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej określonych w przepisach Unii
Europejskiej nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz
przepisów o zamówieniach publicznych.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz
przepisów Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w
ustawie.

[Rozdział 5
Rynek wina

Art. 28.
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:
1) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego z

winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przeznaczonych do obrotu, oraz prowadzi ewidencję tych zgłoszeń;

2) przyjmuje deklaracje zbiorów, produkcji i zapasów oraz ilości produktów ubocznych
powstałych przy wyrobie wina gronowego, dostarczonych do obowiązkowej destylacji, a
także przeprowadza kontrole zgodności informacji zawartych w tych deklaracjach;

3) (uchylony);
4) sporządza inwentaryzację potencjału produkcyjnego winorośli;
5) (uchylony).

Art. 29.
(uchylony).]

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.)

Art. 47.
1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy
inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z
wyłączeniem produkcji:

1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od
których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy
przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z
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wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również
wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

[2) mniej niż 1.000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win gronowych
uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 16
ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn.
zm.);]

<2) mniej niż 1.000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z
winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. …);>

3) piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez
osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;

4) mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego,
dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich
innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego
podmiotu;

5) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
6) energii elektrycznej.

2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może
odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

3. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych
objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinno być wyodrębnione i
przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów.

4. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem sytuacji:

1) losowych, w przypadkach, w których dokonanie przeładunku jest możliwe tylko w
miejscu zdarzenia losowego;

2) w których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby akcyzowe
w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo
w dokumencie zastępującym e-AD.

5. Wina gronowe produkowane poza składem podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
są przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących
przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.
Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202, z późn. zm.), w szczególności w zakresie rejestru
wyrobów wychodzących oraz wzoru dokumentu handlowego towarzyszącego produktom
winiarskim określonego w załączniku III do tego rozporządzenia. Przepisy tego
rozporządzenia w zakresie rejestru wyrobów wychodzących stosuje się również w
przypadku przemieszczania tych win gronowych na terytorium kraju.

6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych
wyprodukowanych poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować
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właściwego naczelnika urzędu celnego o odbiorze tych win oraz przedstawić dokument
handlowy towarzyszący produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich
przemieszczenia na terytorium kraju.


