Dziennik Ustaw Nr 216

— 11937 —
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1368
USTAWA
z dnia 24 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeƒ produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych
oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeƒ produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadania oraz w∏aÊciwoÊç organów w zakresie
oceny wniosków o rejestracj´ nazw pochodzenia, oznaczeƒ geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci produktów
rolnych lub Êrodków spo˝ywczych, zwanych
dalej „wnioskami o rejestracj´”, okreÊlone w:
a) rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 509/2006
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych b´dàcych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnoÊciami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006,
str. 1), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 509/2006”, oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporzàdzenia,
b) rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw pochodzenia
produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12), zwanym dalej „rozporzàdzeniem nr 510/2006”,
oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporzàdzenia;”;
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

nych specjalnoÊci, o którym mowa
w rozporzàdzeniu nr 509/2006;
3) rejestrze chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeƒ geograficznych — rozumie si´ przez to rejestr
chronionych nazw pochodzenia oraz
chronionych oznaczeƒ geograficznych,
o którym mowa w rozporzàdzeniu
nr 510/2006.”;
3) w art. 4:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) przyjmowania i oceny wniosku o rejestracj´
oraz wniosku o zmian´ wniosku o rejestracj´;
2) przekazywania Komisji Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 5
ust. 3 lit. c rozporzàdzenia nr 510/2006, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”,
wniosku o rejestracj´ oraz wniosku o zmian´ specyfikacji, o której mowa w art. 6 ust. 2
rozporzàdzenia nr 509/2006 lub w art. 4
ust. 2 rozporzàdzenia nr 510/2006, zwanej
dalej „specyfikacjà”;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przyjmowania i zg∏aszania sprzeciwu oraz
prowadzenia post´powania w przypadku
wniesienia sprzeciwu przez Rzeczpospolità
Polskà do wniosku o rejestracj´ zg∏oszonego przez inne paƒstwo;”;
4) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wnioski o zmian´ wniosku o rejestracj´;”;

1) wnioskodawcy — rozumie si´ przez to:
a) w przypadku post´powania w sprawie rejestracji gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci produktów
rolnych i Êrodków spo˝ywczych —
grup´ w rozumieniu art. 2 rozporzàdzenia nr 509/2006,
b) w przypadku post´powania w sprawie rejestracji nazw pochodzenia
i oznaczeƒ geograficznych produktów
rolnych i Êrodków spo˝ywczych —
grup´ w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporzàdzenia nr 510/2006;
2) rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci — rozumie si´ przez
to rejestr gwarantowanych tradycyj———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej i ustaw´
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych.

5) art. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„Art. 7. Wniosek o rejestracj´ mo˝e dotyczyç tylko
jednego produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego, z zastrze˝eniem art. 3 ust. 4 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1898/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. okreÊlajàcego
szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie
ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw
pochodzenia produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 369
z 23.12.2006, str. 1).
Art. 8. Wniosek o rejestracj´ zawiera:
1) specyfikacj´;
2) nazw´ oraz siedzib´ i adres albo imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
i adres wnioskodawcy;
3) wskazanie:
a) osoby dzia∏ajàcej w imieniu wnioskodawcy,
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b) adresu do korespondencji wnioskodawcy;
4) informacj´ dotyczàcà zakresu i cz´stotliwoÊci kontroli zgodnoÊci procesu
produkcji produktu rolnego lub Êrodka
spo˝ywczego ze specyfikacjà;
5) w przypadku wniosku o rejestracj´ nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego — jednolity dokument;
6) w przypadku wniosku o rejestracj´ gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci:
a) informacje lub dokumenty potwierdzajàce specyficzny i tradycyjny charakter produktu rolnego lub Êrodka
spo˝ywczego oraz
b) informacje dotyczàce organów lub
jednostek przeprowadzajàcych kontrol´ zgodnoÊci procesu produkcji
produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego ze specyfikacjà;
7) wykaz dokumentów lub informacji do∏àczonych do wniosku o rejestracj´.”;
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2) przekazuje wniosek Radzie;
3) og∏asza w dzienniku urz´dowym ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych dane i informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1;
4) zamieszcza na stronach internetowych urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych
treÊç wniosku o rejestracj´, z wy∏àczeniem informacji, o których mowa
w art. 8 pkt 4 i 7.
Art. 17. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, majàca uzasadniony interes mo˝e z∏o˝yç do ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych
zastrze˝enie do wniosku o rejestracj´,
w terminie 30 dni od dnia og∏oszenia
w dzienniku urz´dowym ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych danych i informacji, o których mowa
w art. 14 ust. 1.
2. Zastrze˝enie zawiera:

6) w art. 11 uchyla si´ ust. 2;

1) nazw´, siedzib´ i adres albo imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnoszàcego zastrze˝enie;

7) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia, ˝e wniosek nie
spe∏nia wymogów formalnych, minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych wzywa wnioskodawc´ do usuni´cia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak ni˝ 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.”;
8) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane i informacje dotyczàce wniosku o rejestracj´:
1) dat´ i godzin´ wp∏ywu wniosku spe∏niajàcego wymogi formalne do ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych,
2) zg∏oszonà nazw´ produktu rolnego lub
Êrodka spo˝ywczego,
3) nazw´ albo imi´ i nazwisko wnioskodawcy,
4) informacje, czy wnioskodawca:
a) ubiega si´ o rejestracj´ nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego albo gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego,
b) wystàpi∏ o rejestracj´ gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego
lub Êrodka spo˝ywczego, z zastrze˝eniem
jego nazwy, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporzàdzenia nr 509/2006
— wpisuje si´ do rejestru wewn´trznego
wniosków o rejestracj´ nazw pochodzenia,
oznaczeƒ geograficznych i gwarantowanych
tradycyjnych specjalnoÊci produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych, zwanego dalej „rejestrem wewn´trznym wniosków”.”;
9) art. 16 i 17 otrzymujà brzmienie:
„Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia wpisania
danych, o których mowa w art. 14 ust. 1,
do rejestru wewn´trznego wniosków:
1) powiadamia o tym wnioskodawc´;

2) wskazanie uzasadnionego interesu
wnoszàcego zastrze˝enie.
3. Dat´ wp∏ywu zastrze˝enia spe∏niajàcego wymogi formalne do ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych wpisuje si´ do rejestru wewn´trznego
wniosków.
4. Zastrze˝enie mo˝e dotyczyç tylko jednego wniosku o rejestracj´.
5. Do zastrze˝enia stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 9 pkt 1 i art. 10—13.”;
10) w art. 18:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) rozporzàdzeniu nr 509/2006, je˝eli wniosek
dotyczy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego, albo
2) rozporzàdzeniu nr 510/2006, je˝eli wniosek
dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub
oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
mo˝e wystàpiç do wnioskodawcy o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, danych i informacji zawartych we
wniosku o rejestracj´.”;
11) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
po uzyskaniu opinii Rady, o której mowa
w art. 18 ust. 1:
1) wydaje decyzj´ o stwierdzeniu spe∏niania
wymagaƒ, o których mowa w art. 18 ust. 1,
a nast´pnie przekazuje niezw∏ocznie Komisji
Europejskiej:
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a) wniosek o rejestracj´, je˝eli wniosek dotyczy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci,

zarejestrowana jako nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, przez
co najmniej 5 lat poprzedzajàcych dzieƒ
og∏oszenia w dzienniku urz´dowym
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych danych i informacji, o których
mowa w art. 14 ust. 1, mo˝e, w drodze
decyzji, zezwoliç wnoszàcemu zastrze˝enie na u˝ywanie nazwy w okresie dostosowawczym, o którym mowa w art. 5
ust. 6 rozporzàdzenia nr 510/2006, i oddaliç zastrze˝enie.”;

b) jednolity dokument oraz wpisuje nazw´
na list´, o której mowa w art. 35 ust. 2, je˝eli wniosek dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
albo
2) wydaje decyzj´ o odmowie przekazania
wniosku o rejestracj´ gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci lub jednolitego dokumentu Komisji Europejskiej.”;
12) w art. 21:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) rozporzàdzeniu nr 509/2006, je˝eli wniosek
dotyczy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego, albo
2) rozporzàdzeniu nr 510/2006, je˝eli wniosek
dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub
oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
mo˝e wystàpiç do wnioskodawcy lub wnoszàcego zastrze˝enie o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku o rejestracj´
lub w zastrze˝eniu.”;
13) w art. 22:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) w przypadku gdy wniosek o rejestracj´ jest
zasadny, a zastrze˝enie jest niezasadne —
wydaje decyzj´ o stwierdzeniu spe∏niania wymagaƒ okreÊlonych w przepisach, o których
mowa w art. 21 ust. 1, i oddaleniu zastrze˝enia, je˝eli zastrze˝enie nie zosta∏o oddalone
na podstawie art. 22a, a nast´pnie przekazuje
niezw∏ocznie Komisji Europejskiej:
a) wniosek o rejestracj´, je˝eli wniosek dotyczy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci,
b) jednolity dokument oraz wpisuje nazw´
na list´, o której mowa w art. 35 ust. 2, je˝eli wniosek dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego;
2) w przypadku gdy wniosek o rejestracj´ jest
niezasadny — wydaje decyzj´ o odmowie
przekazania wniosku o rejestracj´ lub jednolitego dokumentu Komisji Europejskiej
i umarza post´powanie w zakresie wniesionego zastrze˝enia;”;
14) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, po uzyskaniu opinii Rady, o której
mowa w art. 21 ust. 1, w przypadku gdy
wniosek o rejestracj´ i zastrze˝enie do
tego wniosku sà zasadne, a z zastrze˝enia wynika, ˝e wnoszàcy zastrze˝enie
wykorzystywa∏ nazw´, która ma zostaç

15) w art. 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada, w terminie 30 dni od dnia przekazania
wniosku o rejestracj´ przez ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych, wydaje opini´ o spe∏nianiu przez wniosek o rejestracj´,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, wymagaƒ okreÊlonych w:
1) rozporzàdzeniu nr 509/2006, je˝eli wniosek dotyczy rejestracji gwarantowanej
tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego, albo
2) rozporzàdzeniu nr 510/2006, je˝eli wniosek dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
mo˝e wystàpiç do wnioskodawcy o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku
o rejestracj´.”;
16) w art. 24 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) przekazuje niezw∏ocznie Komisji Europejskiej wniosek o rejestracj´, je˝eli wniosek
dotyczy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci,
b) przekazuje niezw∏ocznie Komisji Europejskiej jednolity dokument oraz wpisuje nazw´ na list´, o której mowa w art. 35 ust. 2,
je˝eli wniosek dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego,
albo”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydaje decyzj´ o odmowie przekazania
wniosku o rejestracj´ lub jednolitego dokumentu Komisji Europejskiej.”;
17) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Przepisy art. 7—25 stosuje si´ odpowiednio do wniosku o zmian´ wniosku o rejestracj´, z tym ˝e dokumenty, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22
ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1, przekazuje si´ Komisji Europejskiej, je˝eli
z przepisów rozporzàdzenia nr 509/2006
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lub rozporzàdzenia nr 510/2006 wynika
obowiàzek przekazywania Komisji Europejskiej informacji zmienionych we
wniosku o rejestracj´.”;
18) uchyla si´ art. 27;
19) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, majàca uzasadniony interes, w post´powaniu
w sprawie rejestracji nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub
gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci produktów rolnych lub Êrodków
spo˝ywczych, mo˝e wnieÊç do ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych sprzeciw do wniosku o rejestracj´, w terminie 5 miesi´cy od dnia
og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej:
1) wniosku o rejestracj´ lub wniosku
o zmian´ specyfikacji gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego,
2) jednolitego dokumentu — w przypadku wniosku o rejestracj´ lub
wniosku o zmian´ specyfikacji nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub
Êrodka spo˝ywczego
— z∏o˝onego przez wnioskodawc´,
którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje si´ poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do sprzeciwu stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 9 pkt 1, art. 10—13, art. 17
ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2.”;
20) w art. 30 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) art. 9 ust. 3 lub art. 11 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 509/2006 — w przypadku gdy sprzeciw dotyczy wniosku o rejestracj´ gwarantowanej
tradycyjnej specjalnoÊci produktu rolnego lub
Êrodka spo˝ywczego;
2) art. 7 ust. 3 rozporzàdzenia nr 510/2006 —
w przypadku gdy sprzeciw dotyczy wniosku
o rejestracj´ lub wniosku o zmian´ specyfikacji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego.”;
21) w art. 32:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
niezw∏ocznie powiadamia wnioskodawc´
o otrzymaniu sprzeciwu do wniosku o rejestracj´ nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej
specjalnoÊci produktów rolnych lub Êrodków spo˝ywczych ze strony innego paƒstwa.
2. Wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania powiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e przedstawiç na piÊmie stanowisko do z∏o˝onego sprzeciwu.”,
b) uchyla si´ ust. 3;

Poz. 1368

22) uchyla si´ art. 33;
23) w art. 34:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
przekazuje paƒstwu, które z∏o˝y∏o sprzeciw
do wniosku o rejestracj´, uzgodnione
z wnioskodawcà stanowisko w sprawie
sprzeciwu oraz proponuje Êrodki zmierzajàce do osiàgni´cia porozumienia.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po osiàgni´ciu porozumienia minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych przekazuje
Komisji Europejskiej informacje, o których
mowa w:
1) art. 9 ust. 5 akapit drugi rozporzàdzenia
nr 509/2006 — w przypadku sprzeciwu do
wniosku o rejestracj´ gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci;
2) art. 7 ust. 5 akapit drugi rozporzàdzenia
nr 510/2006 — w przypadku sprzeciwu do
wniosku o rejestracj´ nazwy pochodzenia
lub oznaczenia geograficznego.”;
24) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nazwy produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych od dnia wydania decyzji, o której
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1
pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1, podlegajà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowej ochronie, zwanej dalej „tymczasowà
ochronà krajowà”.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Lista, o której mowa w ust. 2, jest umieszczana na stronach internetowych urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych.”;
25) w art. 36:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z dniem dokonania wpisu nazwy produktu
rolnego lub Êrodka spo˝ywczego do rejestru
chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeƒ geograficznych;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po dokonaniu wpisu nazwy produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego do rejestru,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz w przypadku odmowy dokonania wpisu, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, nazw´ produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego skreÊla si´ z listy, o której mowa w art. 35 ust. 2.”;
26) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:
„Art. 38a. Przepisów art. 38 nie stosuje si´:
1) je˝eli nazwa podlegajàca tymczasowej ochronie krajowej jest wykorzystywana do produktów, które nie mogà byç porównywane do produktów
zarejestrowanych pod tà nazwà,
i stosowanie tej nazwy nie doprowa-
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dzi do czerpania korzyÊci z renomy
nazwy podlegajàcej tymczasowej
ochronie krajowej lub
2) w przypadku,
w art. 22a.”;

o

którym

mowa

27) w art. 39:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, zwany dalej
„G∏ównym Inspektorem”, sprawujàcy
nadzór nad upowa˝nionymi przez ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych jednostkami certyfikujàcymi, zwanymi dalej „upowa˝nionymi jednostkami
certyfikujàcymi”;”,
— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, przeprowadzajàcy kontrol´ zgodnoÊci procesu produkcji produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych posiadajàcych chronionà nazw´ pochodzenia, chronione
oznaczenie geograficzne lub b´dàcych
gwarantowanà tradycyjnà specjalnoÊcià
ze specyfikacjà.”,

siadajàcych chronionà nazw´ pochodzenia,
chronione oznaczenie geograficzne lub b´dàcych gwarantowanà tradycyjnà specjalnoÊcià ze specyfikacjà jest dokonywana na
wniosek producenta przez wojewódzkiego
inspektora lub upowa˝nionà jednostk´ certyfikujàcà.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wniosek o dokonanie kontroli, o której mowa w ust. 1, przez wojewódzkiego inspektora sk∏ada si´ na formularzu udost´pnionym przez wojewódzkiego inspektora.”,
c) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Po dokonaniu kontroli, o której mowa
w ust. 1, wojewódzki inspektor wydaje Êwiadectwo jakoÊci potwierdzajàce zgodnoÊç
procesu produkcji produktu rolnego lub
Êrodka spo˝ywczego ze specyfikacjà.
W Êwiadectwie jakoÊci okreÊla si´ termin jego wa˝noÊci.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
Êwiadectwa jakoÊci potwierdzajàcego zgodnoÊç procesu produkcji produktu rolnego
lub Êrodka spo˝ywczego ze specyfikacjà,
majàc na wzgl´dzie prawid∏owe oznaczanie
produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych
oraz ich rodzaj.”;
31) art. 43 otrzymuje brzmienie:

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest
przeprowadzana zgodnie z zasadami oceny
jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, o której mowa w przepisach o jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.”;

„Art. 43. 1. Upowa˝niona jednostka certyfikujàca
przekazuje G∏ównemu Inspektorowi,
do dnia 31 stycznia ka˝dego roku:
1) sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku;
2) wykaz kontrolowanych producentów zawierajàcy:

28) w art. 40:
a) w ust. 1:
— wprowadzenie
brzmienie:
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do

wyliczenia

otrzymuje

„G∏ówny Inspektor w ramach nadzoru,
o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2:”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przekazuje upowa˝nionym jednostkom
certyfikujàcym wnioski pokontrolne, w których wyznacza termin usuni´cia uchybieƒ
wskazanych w tych wnioskach.”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Organy Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych mogà:”;
29) w art. 41 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumenty lub informacje niezb´dne do
stwierdzenia spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 15 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 509/2006 lub w art. 11 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 510/2006.”;
30) w art. 42:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrola zgodnoÊci procesu produkcji produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych po-

a) nazw´ albo imi´ i nazwisko producenta,
b) siedzib´ i adres albo miejsce zamieszkania i adres producenta,
c) rodzaj wytwarzanego produktu
rolnego lub Êrodka spo˝ywczego,
d) wielkoÊç produkcji uzyskanej
przez producenta w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie sprawozdania;
3) informacje o stosowanych procedurach kontrolnych.
2. Sprawozdanie, wykaz oraz informacje,
o których mowa w ust. 1, sporzàdza si´
na formularzach udost´pnionych przez
G∏ównego Inspektora, w formie papierowej i na informatycznym noÊniku danych.
3. G∏ówny Inspektor przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych, do dnia 31 marca ka˝dego roku,
zestawienie zbiorcze sporzàdzone na
podstawie sprawozdaƒ, wykazów oraz
informacji, o których mowa w ust. 1,
sporzàdzonych przez poszczególne
upowa˝nione jednostki certyfikujàce.
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4. Upowa˝niona jednostka certyfikujàca informuje ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych o zmianie danych i informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 41 ust. 1, oraz w dokumentach do∏àczonych do wniosku.”;
32) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku nieusuni´cia uchybieƒ, o których
mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor wydaje
decyzj´:
1) zakazujàcà u˝ywania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej
specjalnoÊci, u˝ywania symbolu chronionej
nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci, zwrotów: „chroniona
nazwa pochodzenia”, „chronione oznaczenie geograficzne” lub „gwarantowana tradycyjna specjalnoÊç” oraz odpowiadajàcych
im skrótów „ChNP”, „ChOG” lub „GTS”;
2) zakazujàcà wprowadzania produktu rolnego
lub Êrodka spo˝ywczego do obrotu lub
3) nakazujàcà wycofanie produktu rolnego lub
Êrodka spo˝ywczego z obrotu.”;
33) w art. 47:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Produkty rolne i Êrodki spo˝ywcze, o których
mowa w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, przeznaczone do spo˝ycia przez ludzi, w za∏àczniku do
rozporzàdzenia nr 509/2006 i w za∏àcznikach
do rozporzàdzenia nr 510/2006, oraz napoje
spirytusowe, o których mowa w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiajàcym ogólne zasady
definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59), których jakoÊç lub wyjàtkowe cechy i w∏aÊciwoÊci wynikajà ze stosowania tradycyjnych metod
produkcji, stanowiàce element dziedzictwa
kulturowego regionu, w którym sà wytwarzane, oraz b´dàce elementem to˝samoÊci
spo∏ecznoÊci lokalnej, zwane dalej „produktami tradycyjnymi”, mogà byç wpisane na
list´ produktów tradycyjnych.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Za tradycyjne metody produkcji uwa˝a si´
metody wykorzystywane co najmniej od
25 lat.”;
34) w art. 50:
a) w ust. 1 w pkt 3:
— lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) informacje dotyczàce tradycji, pochodzenia oraz historii produktu rolnego, Êrodka
spo˝ywczego lub napoju spirytusowego,
potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ
okreÊlonych w art. 47 ust. 1,”,
— w lit. f kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. g w brzmieniu:
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„g) streszczenie informacji, o których mowa
w lit. a—c i e, zawierajàce nie wi´cej ni˝
3 000 znaków drukarskich ∏àcznie ze spacjami.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Streszczenie informacji, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. g, jest umieszczane na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych.”;
35) w art. 51 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Marsza∏ek województwa mo˝e wystàpiç do
wnioskodawcy o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku o wpis na list´ produktów
tradycyjnych.”;
36) po art. 51 dodaje si´ art. 51a w brzmieniu:
„Art. 51a. Do wniosku o wpis na list´ produktów
tradycyjnych stosuje si´ odpowiednio
art. 13.”;
37) w art. 52 uchyla si´ ust. 2;
38) w art. 53 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
mo˝e wystàpiç do marsza∏ka województwa
o uzupe∏nienie lub wyjaÊnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku o wpis na list´ produktów tradycyjnych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
wydaje decyzj´ o odmowie dokonania wpisu
produktu rolnego, Êrodka spo˝ywczego lub napoju spirytusowego na list´ produktów tradycyjnych, w przypadku gdy dany produkt rolny,
Êrodek spo˝ywczy lub napój spirytusowy nie
spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 47
ust. 1.”;
39) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. Podmioty, o których mowa w art. 49,
mogà wystàpiç z wnioskiem o zmian´ opisu produktu rolnego, Êrodka
spo˝ywczego lub napoju spirytusowego wpisanego na list´ produktów
tradycyjnych.
2. Do wniosku o zmian´ opisu produktu
rolnego, Êrodka spo˝ywczego lub napoju spirytusowego wpisanego na list´ produktów tradycyjnych stosuje
si´ odpowiednio art. 50—53.”;
40) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych skreÊla, w drodze decyzji, produkt
tradycyjny z listy produktów tradycyjnych, w przypadku gdy nie ma mo˝liwoÊci wytworzenia produktu rolnego, Êrodka spo˝ywczego lub napoju spirytusowego o cechach i w∏aÊciwoÊciach, które by∏y podstawà do umieszczenia tego produktu rolnego, Êrodka spo˝ywczego lub
napoju spirytusowego na liÊcie produktów tradycyjnych.”;
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o znacznej wartoÊci, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do
lat 5.

41) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych og∏asza corocznie, w terminie do
dnia 31 maja, w dzienniku urz´dowym
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych wykaz produktów tradycyjnych
wpisanych na list´ produktów tradycyjnych do koƒca lutego danego roku.”;
42) art. 57 i 58 otrzymujà brzmienie:
„Art. 57. 1. Kto, nie spe∏niajàc warunków okreÊlonych we wniosku o rejestracj´:
1) wprowadza do obrotu produkty rolne lub Êrodki spo˝ywcze oznaczone:
a) nazwà wpisanà do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz
chronionych oznaczeƒ geograficznych, z naruszeniem art. 13
ust. 1 rozporzàdzenia nr 510/2006,
lub
b) nazwà wpisanà do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci zgodnie z art. 13
ust. 2 rozporzàdzenia nr 509/2006,
nawet przy u˝yciu wyra˝eƒ
„w stylu”, „rodzaju”, „przy u˝yciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”, zarówno w oryginalnym
brzmieniu, jak i w t∏umaczeniu,
lub stosujàc inne praktyki mogàce wprowadziç w b∏àd co do sposobu wytworzenia produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego,
lub
c) symbolem chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalnoÊci,
lub
d) zwrotami „chroniona nazwa pochodzenia”, „chronione oznaczenie geograficzne” lub „gwarantowana tradycyjna specjalnoÊç”,
lub odpowiadajàcymi im skrótami „ChNP”, „ChOG” lub „GTS”,
lub
2) umieszcza nazwy, symbole, zwroty
lub skróty, o których mowa w pkt 1,
na produkcie rolnym lub Êrodku
spo˝ywczym, lub jego opakowaniu
lub u˝ywa ich w inny sposób
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

Art. 58. Kto u˝ywa nazwy wpisanej na list´, o której mowa w art. 35 ust. 2, z naruszeniem
art. 38, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.”;
43) u˝yte w art. 1 w pkt 3 i 4, w art. 4 w pkt 6, w art. 39
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia
i w pkt 1 oraz w art. 40 w ust. 1 w pkt 2 i 3 w ró˝nych przypadkach i liczbie wyrazy „Êwiadectwo
specyficznego charakteru” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami „b´dàcych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnoÊciami”.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z póên. zm.2)) w art. 132 w ust. 1 pkt 12
otrzymuje brzmienie:
„12) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego
napoju spirytusowego, o którym mowa w rozporzàdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylajàcym rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39
z 13.02.2008, str. 16), oraz oznaczenia geograficznego wpisanego na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208,
poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056);”.
Art. 3. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji
i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) odnoÊnik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie:
„1) Przepisy niniejszej ustawy wykonujà postanowienia rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylajàcego rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1576/89
(Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, str. 16).”;
2) w art. 1 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) warunki ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia

2. Tej samej karze podlega, kto czyni
przygotowania do pope∏nienia przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1.
3. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏nienia
przest´pstw
okreÊlonych
w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu albo dopuszcza si´ przest´pstw okreÊlonych
w ust. 1 w stosunku do produktów rolnych lub Êrodków spo˝ywczych
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———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1113.
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15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu,
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeƒ
geograficznych napojów spirytusowych oraz
uchylajàcym rozporzàdzenie Rady (EWG)
nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008,
str. 16), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 110/2008”;
3) wymagania dotyczàce napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporzàdzeniu nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporzàdzenia.”;
3) w art. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) spe∏niajàce wymagania w zakresie definicji,
opisu i prezentacji oraz sposobu produkcji napojów spirytusowych okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporzàdzenia;”;
4) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Napoje spirytusowe w zakresie spe∏niania wymagaƒ
okreÊlonych
w
rozporzàdzeniu
nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych
w trybie tego rozporzàdzenia, podlegajà urz´dowej kontroli przeprowadzanej przez organy
Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych na podstawie ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187,
poz. 1577, z póên. zm.3)).”;
5) u˝yte w art. 36 w ust. 1, w art. 38 w ust. 2 oraz
w art. 40 wyrazy „rozporzàdzenia nr 1576/89” zast´puje si´ wyrazami „rozporzàdzenia nr 110/2008”;
6) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi odnoszàcymi si´ do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrabia si´ zgodnie ze
sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakoÊciowymi,
okreÊlonymi dla nich w ustawie, przepisach
wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 oraz
w rozporzàdzeniu nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporzàdzenia.”;
7) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie ze
sposobem produkcji, warunkami technolo———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346.
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gicznymi lub parametrami jakoÊciowymi,
okreÊlonymi dla nich w ustawie, w przepisach
wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 lub
w art. 2—5 i 13 rozporzàdzenia nr 110/2008 lub
w za∏àczniku I do tego rozporzàdzenia lub
wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”;
8) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto oznacza napoje spirytusowe niezgodnie
z wymaganiami w zakresie ich definicji lub opisu, lub prezentacji, okreÊlonymi w art. 7—12
i 14—16 rozporzàdzenia nr 110/2008 lub w za∏àczniku II do tego rozporzàdzenia lub wprowadza tak oznaczone napoje do obrotu
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”.
Art. 4. Rejestr wewn´trzny wniosków, o którym
mowa w art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy staje si´ rejestrem
wewn´trznym wniosków, o którym mowa w art. 14
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.
Art. 5. 1. Wnioskodawcy, których wnioski o rejestracj´ nazw pochodzenia, oznaczeƒ geograficznych
i gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci zosta∏y
przekazane Komisji Europejskiej i w których jako organ przeprowadzajàcy kontrol´ zgodnoÊci procesu
produkcji produktu rolnego lub Êrodka spo˝ywczego
ze specyfikacjà zosta∏ wskazany G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych,
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy przeka˝à ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rynków rolnych, w formie pisemnej, informacje
o nazwie i adresie organu lub jednostki organizacyjnej, w∏aÊciwych w sprawach kontroli i certyfikacji,
o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych po
otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, przeka˝e je G∏ównemu Inspektorowi JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych i Komisji Europejskiej
oraz zamieÊci je na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

