
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r.

Poz. 74

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach 

Na podstawie art. 19 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 
chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz 
z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych infor-
macji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 
chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, są zwolnieni handlowcy, którzy: 

1)  zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw 
oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), nie są zobowią-
zani do przestrzegania norm handlowych lub 

2) prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub 

3)  w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. 
kilogramów. 

§ 2. Do bazy danych o handlowcach są wpisywani handlowcy, którzy zgodnie z art. 113a ust. 3 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy 
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. 
UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych, a nie stosuje się do nich 
odstępstwa określonego w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców 
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, oraz: 

1)  w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości co najmniej 100 tys. 
kilogramów lub 

2) zostali objęci kontrolą zgodności z normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie 
przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artyku-
łów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach (Dz. U. Nr 129, poz. 1083), które utraciło moc z dniem 
wejścia w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 
tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486).




