DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 września 2016 r.
Poz. 1463

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 5 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw,
uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń 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 oraz
rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) 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 i ich zrzeszeń
oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1530 oraz
z 2016 r. poz. 569) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f)

zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw z grupy lub grup produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie, wytworzonych przez członków tego podmiotu określające wymóg dokumentowania
wyłącznie fakturami sprzedaży, której wartość stanowi podstawę do wyliczenia wysokości pomocy finansowej,
z wyłączeniem możliwości sprzedaży tych owoców i warzyw:
– członkom tego podmiotu,
– spółce cywilnej lub spółce osobowej, w której członek lub członkowie tego podmiotu uczestniczą jako
wspólnicy,
– spółce kapitałowej lub spółdzielni, w której członek lub członkowie tego podmiotu posiadają co najmniej
50% udziałów lub akcji lub dysponują co najmniej 50% głosów,
– spółce lub spółdzielni, w której członek lub członkowie tego podmiotu pełnią funkcje członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
– współmałżonkowi członka tego podmiotu,”;

2)

w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

1)

spełni pozostałe warunki określone w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 oraz art. 160 rozporządzenia 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,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).
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(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)) oraz warunek,
o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. f tiret pierwsze–trzecie i piąte.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189
z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193
z 19.07.2016, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5.

