
Szanowni Państwo,

w  imieniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  serdecznie  dziękuję  za 

zaproszenie  na  dzisiejszą  Konferencję  i  pragnę  przekazać  wszystkim 

uczestnikom życzenia owocnych obrad.

Szanowni Państwo,

w  realizowanej  obecnie  perspektywie  budżetowej  2014  -  2020  mają 

zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, 

rozporządzenia  Rady  (UE)  1370/2013  oraz  rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady (UE)  1306/2013  w  sprawie  finansowania  wspólnej 

polityki rolnej w zakresie przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynków 

produktów rolnych.

Wykonanie tych przepisów następuje w drodze zmiany ustawy z dnia  

11 marca 2004 r.  o Agencji  Rynku Rolnego i  organizacji  niektórych rynków 

rolnych,  a  także  innych  ustaw  bezpośrednio  lub  pośrednio  regulujących 

poszczególne  rynki  rolne,  tj.  m.  in.:  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, ustawy  z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy z dnia 

12  maja  2011  r.  o  wyrobie  i  rozlewie  wyrobów  winiarskich,  obrocie  tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina.

Projekt  ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych  oraz niektórych innych ustaw został  opracowany 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



W projekcie tym wskazuje się organy – ich właściwość i kompetencje w 

zakresie  realizacji  dotyczących  m.in.  uznawania  organizacji  producentów 

rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym 

kontroli ich działalności oraz  monitorowania rynków. 

Proponowane  zmiany  dotyczące  organizacji  rynku  cukru  wynikają  z 

odejścia od mechanizmu interwencji, zakończenia mechanizmu dotyczącego 

przyznawania  kwoty  dodatkowej  cukru  i  izoglukozy  dla  producentów  i 

jednorazowego zobowiązania producentów do uiszczenia opłaty za dodatkowe 

kwoty.  Kwestie  związane  z  organizacją  i  funkcjonowaniem  porozumień 

branżowych oraz przekazywaniem informacji  określonych w przepisach Unii 

Europejskiej  z  zakresu tego rynku będą  realizowane  przez  Agencję  Rynku 

Rolnego.  Uchylone  zostały  również  przepisy  dotyczące  mechanizmu 

restrukturyzacji  przemysłu  cukrowniczego  oraz  pomocy  na  rzecz 

dywersyfikacji, ponieważ pomoc ta została zrealizowana do dnia 30 września 

2012 r.

W rozporządzeniu nr 1308/2013 zostały zawarte przepisy wzmacniające 

pozycję producentów w łańcuchu dostaw żywności. Organizacje producentów i 

ich zrzeszenia mogą pełnić znaczącą rolę w koncentracji  podaży,  poprawie 

wprowadzania produktów do obrotu, planowania i dostosowywania produkcji 

do popytu oraz optymalizacji kosztów produkcji i stabilizacji cen producenta. 

Organizacje międzybranżowe mogą  pełnić ważną rolę w rozwoju właściwej 

współpracy między podmiotami łańcucha dostaw.

Realizując  powyższe  przepisy  w  projekcie  ustawy  wskazano,  że 

organem  właściwym  do  uznawania  organizacji  producentów,  zrzeszeń 

organizacji  producentów  oraz  organizacji  międzybranżowych,  w  tym 

organizacji  międzynarodowych   są  właściwi  ze  względu  na  siedzibę  tych 

organizacji  lub  zrzeszeń  dyrektorzy  oddziałów  terenowych  Agencji  Rynku 



Rolnego.  Uznanie  oraz  cofnięcie  uznania  następować  będzie  w  drodze 

decyzji. 

Mając  na  uwadze  prawidłowe  funkcjonowanie  organizacji  i  zrzeszeń 

minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi 

zawartość  wniosku  o  uznanie,  sposób  i  tryb  jego  złożenia  oraz  zawartość 

rejestrów.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  1308/2013  państwo  członkowskie  może 

postanowić,  że  w  odniesieniu  do  określonych  produktów  rolnych  każda 

dostawa na jego terytorium tych produktów przez producenta do przetwórcy 

lub dystrybutora musi być przedmiotem pisemnej umowy między stronami lub 

że pierwsi nabywcy muszą złożyć pisemną ofertę zawarcia umowy dostawy na 

jego terytorium tych produktów rolnych przez producentów.

Natomiast  na  rynku  cukru  warunki  zakupu  buraków  cukrowych 

obejmujące  przedsiewne  umowy  dostawy  są  regulowane  przez  pisemne 

porozumienia  branżowe  zawierane  z  jednej  strony  między  unijnymi 

plantatorami buraków cukrowych lub organizacjami, których są oni członkami i 

które działają w ich imieniu, a z drugiej strony – unijnymi przedsiębiorstwami 

cukrowniczymi lub organizacjami, których są one członkami i które działają w 

ich imieniu.  Zatem w przypadku buraków cukrowych obowiązek zawierania 

takich umów wynika bezpośrednio z przepisów Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo,

 pragnę  Państwu  przekazać  informację,  że  projekt  ustawy  o zmianie  

ustawy o Agencji Rynku Rolnego  wraz z 13 projektami rozporządzeń do tej 

ustawy będzie rozpatrywany  w najbliższym czasie przez Stały Komitet Rady 

Ministrów.

Przekazując powyższe jeszcze raz  życzę Państwu owocnej debaty.


