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95. posiedzenie
Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska
w dniu 11 września 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 515).



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Zapraszam państwa senatorów. Cieszę się, że mamy kworum.
(Rozmowy na sali)
Zapraszam pana ministra do zajęcia miejsca i od razu przechodzimy do rzeczy.
Panie Senatorze, zapraszam.
Witam państwa na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Otwieram dziewięćdziesiąte piąte posiedzenie naszej komisji.
Witam pana ministra Marka Chrapka z osobą towarzyszącą, witam również pana…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Witam panów sena-

torów, jak również panią z Ministerstwa Finansów…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…panią dyrektor Nowakowską, dobrze pamiętam?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze pamiętam, pani dyrektor Nowakowska.
(Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa w Mi-

nisterstwie Finansów Jadwiga Nowakowska: Tak.)
Dobrze. Witam panie z obsługi, naszą panią legislator oraz panie sekretarz.
Mamy dzisiaj do rozpatrzenia jeden punkt: ustawa o zmianie ustawy o nasien-

nictwie, druki sejmowe nr 1905 i 2024 oraz druk senacki nr 515.
Proszę pana ministra o krótkie zrelacjonowanie, jakie zmiany wprowadza ta

ustawa. Z materiałów, które mamy, czegoś się już dowiedzieliśmy, ale proszę o szcze-
gółowe poinformowanie komisji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z 10 lipca 2007 r. wynika

z konieczności wprowadzenia, tak zwanej implementacji, do prawa polskiego przepi-
sów Unii Europejskiej, a w szczególności dyrektywy Komisji 2006/124/WE
z 5 grudnia 2006 r., jak również decyzji Komisji 2007/66/WE z 18 grudnia 2006 r.,
czyli wdrożenia przepisów, które weszły w życie po ostatniej nowelizacji tej ustawy.

Zgodnie z wymienioną dyrektywą pięć gatunków roślin warzywnych: cebula
siedmiolatka, czosnek pospolity, karczoch zwyczajny, rabarbar oraz szalotka, zostało
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włączonych do grupy gatunków, których obrót materiałem siewnym, czyli nasionami,
odbywa się zgodnie z dyrektywą Rady 2006/55 w sprawie obrotu materiałem siewnym
warzyw. Do tej pory obrót nimi odbywał się na podstawie innej dyrektywy, 92/33, i był
to tylko obrót materiałem rozmnożeniowym, a teraz w związku z tą zmianą możliwy
będzie obrót nasionami tych gatunków. W związku z tym dokonano też odpowiednich
zmian w załącznikach do ustawy. Ponadto do wykazu gatunków wymienionych w za-
łączniku do ustawy dodano kukurydzę cukrową, jak również kukurydzę pękającą. Są to
nowe gatunki roślin wymienione w dyrektywie Komisji 2006/124, których obrót mate-
riałem siewnym będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie.

Kolejna zmiana dotyczy stworzenia możliwości zainteresowanym podmiotom
uczestnictwa w tymczasowych eksperymentach, które Unia Europejska wprowadza
w drodze odpowiednich decyzji. Decyzja Komisji 2007/66/WE z 18 grudnia umożliwia
państwom członkowskim zwiększenie maksymalnej wagi partii traw dopuszczonych do
obrotu z 10 do 25 t. To pozwoli tym, którzy się zajmują wytwarzaniem materiału siewne-
go traw, na zmniejszenie kosztów, ponieważ każdą partię trzeba badać, pobiera się z niej
próby. Jeżeli będą jednolite większe partie, przedsiębiorcy zaoszczędzą na kosztach badań.

Ponadto dokonano zmiany w brzmieniu art. 48a oraz dodano art. 57a, mając na
celu dostosowanie się do przepisów decyzji Komisji 2004/842 z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których państwa członkowskie mogą
zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmian,
w odniesieniu do których złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian
gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw. W świetle przepi-
sów cytowanej decyzji zgody wymaga wprowadzenie do obrotu materiału siewnego od-
mian roślin rolniczych, roślin warzywnych przeznaczonych do testów lub doświadczeń.

Jak przedstawiłem, zmiany proponowane do ustawy o nasiennictwie wynikają
z wdrożenia przepisów Unii Europejskiej. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani legislator, jeśli można prosić.

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Hanna Kaśnikowska:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie mam uwag legislacyjnych do ustawy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Skoro nie ma uwag, to znaczy, że nie ma problemów.
Czy ktoś z państwa towarzyszących panu ministrowi ma jakieś propozycje,

uwagi? Nie.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos?
Proszę.
(Głos z sali: Proponuję, żeby przyjąć tę ustawę bez poprawek.) (Wesołość na sali)
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Kolega zgłasza, żeby bez poprawek… Ale jest jeszcze prośba o zabranie głosu
w dyskusji.

Senator Andrzej Gołaś:

Tak, tak. W związku z tym, że to nasze spotkanie ma charakter w pewnym sensie uro-
czysty, bo to jest ostatnie nasze spotkanie… (Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)

Szanse na to, żeby ono się powtórzyło...
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Mnie się wydaje, że jedno na pewno będzie.)
Tak?
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak.)
Ale nie wycofam się mimo wszystko. Tak jak na wszystkich poprzednich spo-

tkaniach, jako osoba niekompetentna nie będę głosował przeciw. Ale w jednej rzeczy
mógłbym być kompetentny, to jest w sprawie czosnku pospolitego – doświadczenie
wskazuje, że nie należy go spożywać przed randką i tylko to chciałem państwu powie-
dzieć. Poza tym nie zgłaszam żadnego sprzeciwu i na tym uroczystym ostatnim na-
szym posiedzeniu wyrażam wdzięczność za możliwość spotykania się w tak zacnym
gronie z wszystkimi z państwa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że uwag nie ma. Jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek,

w związku z tym przystępujemy do głosowania.
Kto jest za? (3)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Ustawa została przegłosowana.
Sprawozdawcą będzie senator Chróścikowski.
Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi?
Proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek:

Można już poza protokołem?)
Czy mam zamknąć posiedzenie?
(Głos z sali: Tak, zamknąć posiedzenie.)
Tak. W związku z tym, że wnioski są już przegłosowane, sprawozdawca wyzna-

czony, wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek:
Skoro to uroczyste posiedzenie, to może jakieś pączki…) (Wesołość na sali)

Panie Ministrze, mówiłem, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, a jako prze-
wodniczący, mam nadzieję, nie rzucam słów na wiatr. Pan minister stracił okazję, bo
go zapraszałem rano, kiedy były pączki, kawa, no ale trudno. Panie Ministrze, możemy
teraz iść i zobaczyć, może jeszcze coś znajdziemy. (Rozmowy na sali)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 15)
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