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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 maja 2009 r.

o rolnictwie ekologicznym

(druk nr 571)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,

poz. 25, z późn. zm.)

[Art. 18.
1.  Wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie

wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu
produktów albo wstrzymanie świadczenia usług bądź niezwłoczne usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo
lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1a. (uchylony).
1b. W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),
wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, niezwłoczne
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

2.  Wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w toku
kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1.

3.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4.  Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

ustala się według miejsca przeprowadzania 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.]

<Art. 18.
1. Wojewódzki inspektor, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, może:

1) zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie
wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie
świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów
albo interes gospodarczy państwa;

2) nakazać przedsiębiorcy, w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.),
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wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu w jego punktach
sprzedaży całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli
stwierdzony rodzaj nieprawidłowości może odnosić się do całej partii
produkcyjnej artykułu rolno-spożywczego.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.
zm.), wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji,
niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w
toku kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

ustala się według miejsca przeprowadzania kontroli.
6. 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.>


