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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów otwartego funduszu emery-
talnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeƒ

w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r.
Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 12 ma-
ja 1998 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci akty-
wów otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zo-
staç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat,
oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia
dzia∏alnoÊci  lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U.
Nr 63, poz. 407) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) 30% wartoÊci aktywów — w przypadku lokaty

w listach zastawnych dopuszczonych do pu-
blicznego obrotu,”;

2) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy „pkt 3—6” zast´puje si´ wyraza-

mi „pkt 2a—6”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. ¸àczna wartoÊç lokat aktywów funduszu
ulokowanych w listach zastawnych jednego
emitenta albo dwóch lub wi´kszej liczby
emitentów, b´dàcych podmiotami zwiàza-
nymi, nie mo˝e przekroczyç 10% wartoÊci
tych aktywów.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre  towary rolne
pochodzàce z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w zwiàzku z art. 14 § 4
ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 6 mar-
ca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów tary-
fowych na niektóre towary rolne pochodzàce z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 19, poz. 219)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których
mowa w § 1, jest dokonywane wed∏ug kolej-
noÊci z∏o˝enia kompletnych wniosków, z wy-
jàtkiem  pozycji towarowych 1001 90 i 1107,
dla których rozdysponowanie kontyngentów
jest dokonywane w proporcji do liczby osób
sk∏adajàcych wnioski.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioski o przydzia∏ kontyngentu w przy-
padku pozycji towarowej 1107 sk∏ada si´ na
ka˝dy kwarta∏ oddzielnie, poczynajàc od
pierwszego dnia roboczego do siódmego
dnia miesiàca rozpoczynajàcego dany
kwarta∏.”;

2) w § 5 w ust. 3 po wyrazach „z zastrze˝eniem § 4
ust. 2” dodaje si´ wyrazy „i ust. 2a”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


