Oświadczenie organizacji międzybranżowej art. 157 i art. 158 ust. 1 lit. b-d
rozporządzenia nr 1308/2013
Uop2_W5

Strona 1 z 2
Wersja: 1.1
z dnia 04.01.2017

imię i nazwisko / nazwa członka

………………………………………………..
adres zamieszkania / siedziby członka

Oświadczam, że organizacja międzybranżowa
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres siedziby organizacji międzybranżowej)

spełnia wymagania, o których mowa w art. 157 i art. 158 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013,
tj. zgodnie z którym organizacje międzybranżowe:
1. składają się z przedstawicieli obszarów działalności gospodarczej związanej z produkcją oraz
z co najmniej jednym z następujących etapów łańcucha dostaw: przetwórstwem lub handlem, w tym
dystrybucją, produktami jednego lub większej liczby sektorów;
2. powstały z inicjatywy wszystkich lub niektórych tworzących je organizacji lub zrzeszeń;
3. dążą do określonego celu uwzględniającego interesy ich członków oraz konsumentów, który może
obejmować w szczególności jeden z następujących celów:
a.

poprawa znajomości oraz przejrzystości produkcji i rynku, w tym poprzez publikację zagregowanych
danych statystycznych na temat kosztów produkcji, cen, włączając w to w stosownych przypadkach
wskaźniki cen, wielkości i czasu trwania zawartych wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie analiz
potencjalnego przyszłego rozwoju sytuacji na rynku na poziomie regionalnym, krajowym
lub międzynarodowym;

b.

przewidywanie potencjału produkcyjnego oraz rejestrowanie cen rynkowych pochodzących ze źródeł
publicznych;

c.

pomoc w lepszej koordynacji sposobu, w jaki produkty są wprowadzane do obrotu, w szczególności
poprzez badania rynku i analizy rynkowe;

d.

poszukiwanie potencjalnych rynków eksportowych;

e.

sporządzanie znormalizowanych formularzy umów zgodnych z przepisami Unii dotyczącymi sprzedaży
produktów rolnych podmiotom skupującym lub dostawy produktów przetworzonych do dystrybutorów
i sprzedawców detalicznych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwych warunków
konkurencji i uniknięcia zakłóceń rynku;

f.

pełniejsze wykorzystanie potencjału produktów, w tym na poziomie rynków zbytu, oraz opracowywanie
inicjatyw mających zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarczą;

g.

dostarczanie informacji i prowadzenie badań niezbędnych do wprowadzania innowacji, racjonalizacji
i usprawnienia produkcji oraz dostosowania jej – a w stosownym przypadku także przetwarzania
i wprowadzania do obrotu – pod kątem produktów bardziej odpowiadających wymaganiom rynku oraz
gustom i oczekiwaniom konsumentów, w szczególności w odniesieniu do jakości produktu, w tym
specyfiki produktów o chronionej nazwie pochodzenia lub o chronionym oznaczeniu geograficznym,
i ochrony środowiska;

h.

poszukiwanie sposobów ograniczenia stosowania środków ochrony zdrowia zwierząt lub środków
ochrony roślin, poprawa zarządzania innymi środkami produkcji, zapewnienie jakości produktów oraz
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ochrony gleby i wody, promowania bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza dzięki identyfikowalności
produktów, oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt;
i.

rozwijanie metod i instrumentów służących podniesieniu jakości produktów na wszystkich etapach
produkcji oraz, w stosownych przypadkach, przetwarzania i wprowadzania do obrotu;

j.

prowadzenie wszelkich działań mających na celu utrzymanie, ochronę i promowanie rolnictwa
ekologicznego oraz nazw pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń geograficznych;

k.

promowanie i prowadzenie badań nad zintegrowanymi, zrównoważonymi metodami produkcji
lub innymi metodami produkcji przyjaznymi dla środowiska;

l.

zachęcanie do zdrowej i odpowiedzialnej konsumpcji produktów w ramach rynku wewnętrznego
informowanie o szkodliwości ryzykownych zachowań związanych z konsumpcją;

m. wspieranie konsumpcji lub przekazywanie informacji dotyczących produktów na rynku wewnętrznym
i rynkach zewnętrznych;
n.

branie udziału w gospodarowaniu produktami ubocznymi i odpadami oraz przyczynianie się
do zmniejszania ilości odpadów;

4. prowadzą działalność w jednym lub większej liczbie regionów na danym terytorium;
5. mają znaczący udział w działalności gospodarczej, o której mowa w art. 157 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
nr 1308/2013;
6. same nie biorą udziału w produkcji, przetwórstwie lub handlu produktami, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w art. 162 rozporządzenia nr 1308/2013.

Miejscowość:________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji międzybranżowej

__________________________________
podpis
Data ____ - ____________________ - _________
(dzień)
(miesiąc)
(rok)

