
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie

oraz ustawy o ochronie roślin

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 marca

2006 r. ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, wprowadza

do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 3 w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) producent rolny – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nabyła materiał

siewny w celu siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu

rozmnażania w posiadanym gospodarstwie rolnym;",";

2) w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.";";

3) w art. 1 w pkt 9 w lit. a po wyrazach "w ust. 2" dodaje się dwukropek, pozostałą treść

oznacza się jako tiret drugie i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:

"- uchyla się pkt 7,";

4) w art. 1 w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w ust. 3 uchyla się pkt 6;";
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5) w art. 1 w pkt 14 w lit. a po wyrazach "w ust. 1" dodaje się dwukropek, pozostałą treść

oznacza się jako tiret drugie i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:

"- uchyla się pkt 6,";

6) w art. 1 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) w art. 18 uchyla się ust. 6;";

7) w art. 1 skreśla się pkt 22;

8) w art. 1 skreśla się pkt 25;

9) w art. 1 w pkt 28, w art. 40 skreśla się ust. 8;

10) w art. 1 w pkt 40, w art. 54a w ust. 2 wyraz "Rolnicy" zastępuje się wyrazem "Podmioty"

oraz wyrazy "rejestru rolników" zastępuje się wyrazami "rejestru podmiotów";

11) w art. 1 w pkt 40, w art. 54a:

a) w ust. 4 i 6 wyraz "rolnika" zastępuje się wyrazami "albo siedzibę podmiotu",

b) w ust. 7 w pkt 1 po wyrazie "adres" dodaje się wyrazy "albo nazwę, siedzibę i adres",

c) w ust. 8 w zdaniu wstępnym wyraz "rolnik" zastępuje się wyrazem "podmiot",

d) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres

podmiotu, o którym mowa w ust. 1;";

12) w art. 1 w pkt 40, w art. 54a w ust. 7 w pkt 4 po wyrazie "osoby" dodaje się wyraz

"upoważnionej";

13) w art. 1 w pkt 40, w art. 54b:

a) w ust. 2 wyraz "rolnika" zastępuje się wyrazem "podmiotu",

b) w ust. 3 wyraz "Rolnik" zastępuje się wyrazem "Podmiot";
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14) w art. 1 w pkt 40, w art. 54c:

a) w ust. 1:

- w zdaniu wstępnym wyraz "rolnika" zastępuje się wyrazem "podmiot" oraz wyrazy

"producenta lub dostawcy" zastępuje się wyrazami "albo siedzibę",

- w pkt 2 wyrazy "tego rolnika" zastępuje się wyrazami "ten podmiot",

b) w ust. 3 wyraz "Rolnik" zastępuje się wyrazem "Podmiot";

15) w art. 1 pkt 52 otrzymuje brzmienie:

"52) art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. 1.  Kontrola materiału siewnego polega na losowym sprawdzeniu jego

jakości, tożsamości odmianowej oraz spełniania innych wymagań,

dotyczących wytwarzania, oceny, przechowywania materiału

siewnego a także obrotu tym materiałem.

 2. Kontrolę jakości materiału siewnego przeprowadza się zgodnie

z metodami oceny jakości materiału siewnego.

3. Kontrolę tożsamości odmianowej materiału siewnego, z zastrzeżeniem

ust. 4, przeprowadza się na poletkach kontrolnych.

 4. Kontrola tożsamości odmianowej materiału siewnego dla gatunków

określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

wykonywana jest przy użyciu laboratoryjnych metod tożsamości

odmianowej.

 5. W przypadku zastrzeżeń co do tożsamości odmianowej materiału

siewnego, wynikających z kontroli, o której mowa w ust. 4, na wniosek

producenta rolnego dokonuje się kolejnej kontroli, wykonywanej

metodą poletkową. Koszty kontroli poletkowej ponosi producent rolny.

6. Kontrolę materiału siewnego wykonuje wojewódzki inspektor.

7. Pobieranie prób urzędowych i ich ocena, dokonywana przez organ

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach

kontroli, nie podlegają opłacie.

8. Jeżeli w wyniku kontroli materiału siewnego stwierdzono, że jedna lub

kilka partii nie odpowiada wymaganiom jakości, tożsamości

odmianowej albo wymaganiom obowiązującym przy wytwarzaniu,

ocenie, przechowywaniu, lub w obrocie tym materiałem, wojewódzki
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inspektor zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia obrotu partią

materiału siewnego niespełniającą wymagań.

9. W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor, w drodze

decyzji, nakazuje także poddanie partii materiału siewnego

niespełniającej wymagań zabiegom uniemożliwiającym użycie go do

siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub tylko do rozmnażania

roślin.

10. Decyzje, o których mowa w ust. 8 i 9, podlegają

natychmiastowemu wykonaniu.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) gatunki roślin uprawnych, których kontrola tożsamości

odmianowej może być wykonywana przy użyciu metod

laboratoryjnych, oraz laboratoryjne metody badania ich

tożsamości odmianowej, uwzględniające międzynarodowo uznane

metodyki, o dokładnych i powtarzalnych testach kontroli

tożsamości odmianowej, mając na uwadze usprawnienie kontroli

materiału siewnego znajdującego się w obrocie;

2) stawki opłat za przeprowadzenie kontroli poletkowej materiału

siewnego, o której mowa w ust. 5, mając na uwadze

rzeczywiste koszty przeprowadzenia takiej kontroli.";";

16) w art. 2 w pkt 5 skreśla się lit. a;

17) w art. 2 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) w art. 83 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Kandydatem na stanowisko Głównego Inspektora może być osoba, która zdała

egzamin, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3. W razie nieposiadania

zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu, kandydat zdaje egzamin

przed komisją konkursową.

3b. Kandydatem na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora może być osoba, która

zdała egzamin, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3. W razie nieposiadania

zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu, kandydat zdaje egzamin

przed Głównym Inspektorem.";";
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18) w art. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) w art. 90:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Głównym Inspektorem i jego zastępcą może być osoba, która posiada

wyższe wykształcenie rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy.

 1a. Wojewódzkim inspektorem i jego zastępcą może być osoba, która posiada

wyższe wykształcenie rolnicze oraz co najmniej 2-letni staż pracy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kandydatami na stanowiska, o których mowa w ust. 2, mogą być osoby,

które zdały egzamin, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3. W razie

nieposiadania zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu,

kandydat zdaje egzamin przed Głównym Inspektorem.".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin,

Senat wprowadził do jej treści 18 poprawek.

Część z nich obejmuje wprowadzenie koniecznych następstw rozwiązań prawnych

przyjętych przez Sejm.

I tak, propozycje poprawek zawarte w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 uchwały Senatu uwzględniają

legislacyjne konsekwencje przyjętego przez Sejm rozwiązania, wprowadzającego zakaz

dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiału siewnego odmian

genetycznie zmodyfikowanych.

Natomiast poprawki zawarte w pkt 10, 11, 13 i 14 uchwały Senatu wprowadzają

konieczne, legislacyjne konsekwencje przyjętych przez Sejm, w dodanych przepisach art. 54a

- 54c, rozwiązań dotyczących zwolnienia rolników i gospodarstw pomocniczych jednostek

budżetowych z rygorów określonych w art. 54 ust. 1, czyli obowiązku dokonania wpisu do

rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym.

Grupa poprawek zawartych w pkt 1, 9 i 15 uchwały Senatu wprowadza regulacje

dotyczące kontroli jakości i tożsamości odmianowej materiału siewnego znajdującego się w

obrocie. Są to rozwiązania kompleksowo regulujące sprawę kontroli materiału siewnego.

Jednocześnie eliminują one rozwiązania przyjęte przez Sejm, skutkujące obowiązkiem

przeprowadzania badań genetycznych materiału siewnego w każdym przypadku wątpliwości,

co do jakości oraz tożsamości odmianowej tego materiału. Odbiegałoby to, zdaniem Senatu,

od zasad kontroli tożsamości odmianowej stosowanych w krajach członkowskich UE, byłoby

niezgodne, z przepisami zawartymi w art. 39 nowelizowanej ustawy a ponadto skutkowało

znacznymi obciążeniami finansowymi działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin

i Nasiennictwa.

Poprawka zawarta w pkt 7 uchwały Senatu ma na celu utrzymanie na

dotychczasowym poziomie wymaganej wielkości powierzchni plantacji nasiennej, tj. na

poziomie 0,5 ha. Zdaniem Senatu, w wielu rejonach kraju podniesienie tej granicy będzie

barierą uniemożliwiającą prowadzenie przez rolników obrotu materiałem siewnym, a taką

możliwość wprowadza Sejm w dodanych przepisach art. 54a – 54c.

Poprawka 8 eliminuje przyjęty przez Sejm w dodanym art. 34a przepis dający gminie

możliwość występowania do wojewody o określenie rejonu ograniczonej uprawy, w którym

może odbywać się wyłącznie uprawa wskazanych roślin. Senat nie uznał tego rodzaju
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administracyjnej ingerencji w działalność rolniczą za uzasadnioną, tak z formalno-prawnego,

jak i gospodarczego punktu widzenia.

Poprawki 17 i 18 zmieniają ustawowe wymogi dotyczące kwalifikacji i stażu pracy

dla Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jego zastępcy oraz dla

wojewódzkich inspektorów i ich zastępców. Łagodząc przepisy dotyczące długości stażu

pracy Senat uznał za zasadne zaostrzyć wymagania w zakresie wykształcenia i fachowości.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni legitymować się wykształceniem wyższym

rolniczym oraz zdanym egzaminem z zakresu znajomości przepisów dotyczących spraw

ochrony roślin i nasiennictwa.

Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący lub doprecyzowujący. I tak,

poprawka 16 likwiduje zbędną, bowiem powtórzoną, regulację dotyczącą wymogów

formalnych cofnięcia zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu

a poprawka 12 koryguje zwrot potoczny.


