
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 1909

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, 
uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany 

dochodzenia do uznania 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 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, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego 
uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków 
i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 1178 oraz z 2014 r. poz. 130) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1)  w § 3: 

a)  w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4)  spełni pozostałe warunki określone w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 oraz art. 160 rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organi-
zację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) 
oraz warunek, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. f.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać uznany za organizację producentów 
owoców i warzyw, jeżeli żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami organi-
zacji”, ani żadna inna osoba nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników 
lub walnym zgromadzeniu i nie może dysponować więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników, wal-
nym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji, także pośrednio: 
1)  przez: 

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, wal-
nym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji, także jako zastawnik albo użytkow-
nik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozu-
mień z innymi osobami, lub 

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej osoby prawnej 
będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

c)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu nadzoru innej osoby 
prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

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 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1261). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662.
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2)  gdy: 
a)  członkowie zarządu członka organizacji stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby 

prawnej będącej członkiem organizacji lub 
b)  bezpośrednio lub pośrednio dysponuje więcej niż 49% udziałów lub posiada więcej niż 20% głosów 

w spółce osobowej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
lub wywiera decydujący wpływ na działalność innego członka organizacji, w szczególności na podsta-
wie umów.”; 

2)  w załączniku do rozporządzenia ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Grupa produktów „inne” 

Wszystkie pozostałe produkty, które nie są wymienione w ust. 1–4, a są zawarte w załączniku I w części IX roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.).”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk




