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639
USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o zmianie ustawy

0

nasiennictwie oraz ustawy

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. 0 nasiennictwie (Oz. U. Nr 137, poz. 1299, z pozn, zm. 2 ))
wprowadza sie nastepujace zmiany:
1) w odnosniku nr 1 w pkt 27 kropke zastepuje sle
srednikiern i dodaje sie pkt 28 w brzmieniu:
,,28) dyrektywy 2004/117/WE z dnia 22 grudnia
2004 r. zmieniajqcej dyrektywy 66/401/EWG,
66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz
2002/57/WE w odniesieniu do badan przeprowadzanych pod nadzorem urzedowvm
oraz rownowaznosci materiatu siewnego
produkowanego w krajach trzecich (Oz. Urz.
UE L 14 z 18.01.2005, str. 18).";

" 1) materiatu siewnego roslin uprawnych przeznaczonego do panstw trzecich;";
3) wart. 2:
a) w ust. 1:
-

po pkt 6 dodaje sie pkt 6a w brzmieniu:
,,6a) materiat hodowcy - oznacza material
siewny wytworzony przez hodowce odmiany w spos6b zapewniajqcy zachowanie wtasciwvch cech tej odmiany,
kt6ry jest przeznaczony do wytworzenia materiatu siewnego kategorii elitarny w urzedowe] ocenie materiatu siewnego lub kategorii standard;",

" 1. Ustawa reguluje sprawy:

3) obrotu i kontroli materiatu siewnego odmian gatunk6w roslin uprawnych okreslonvch w zataczniku nr 2 oraz gatunk6w
i odmian roslin uzvtkowanvch jako rosliny ozdobne;
4) wytwarzania, oceny oraz obrotu i kontroIi materiatu siewnego odmian gatunk6w
roslin rolniczych obietvch systemami
oceny okreslone] przez Orqanizacie
Wsp6tpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECOlt nieprzeznaczonych do obrotu na
obszarze Unii Europejskiej.",
1)

2)

Przepisy niniejszej ustawy wdrazaja postanowienia dyrektywy 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajqcej
dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE,
2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badan
przeprowadzanych pod nadzorem urzedowvm oraz rownowaznosci materiatu siewnego produkowanego w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 14 z 18.01.2005, str. 18).
Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, paz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 115, paz. 1462.

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) odmiana rnieszancowa - oznacza odmiane, kt6rej materiat siewny jest wytwarzany kazdorazowo przez krzvzowanie okreslonvch zbiorowosci roslin,
zgodnie z podanym przez hodowce tej
odmiany sposobem i kolejnoscia:",

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) wytwarzania i oceny materiatu siewnego, w tym materiatu rozmnozeniowego
i nasadzeniowego, a takze materiatu
szk6tkarskiego, odmian gatunk6w roslin
uprawnych, 0 kt6rych mowa w pkt 1,
oraz gatunk6w i odmian roslin uzvtkowanych jako rosliny ozdobne;

ochronie roslln 1}

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2) wart. 1:

1) rejestracji odmian gatunk6w roslin
uprawnych oraz gatunk6w roslin uprawnych, kt6rych materiat siewny jest uzvwany do uszlachetniania gatunk6w okreslonvch w zataczniku nr 1;

0

-

w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) materiat siewny roslin warzywnych,
spetniajqcy wymagania dotyczqce wytwarzania i [akosci dla tej kategorii, wytworzony przez hodowce odmiany
i przez niego oceniony z: materiatu hodowcy, materiatu siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany, oraz
kt6ry jest przeznaczony do cel6w innych
nii produkcja materiatu siewneqo.",

-

w pkt 17 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) materiatu siewnego mieszanek 0 okreslonvrn przez prowadzqcego obr6t sktadzie kilku odmian lub gatunk6w roslin
uprawnych," ,

-

pkt 22 i 23 otrzymujq brzmienie:
,,22) prowadzqcy obr6t - oznacza osobe fizvczna, prawna albo jednostke organizacvjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, kt6ra prowadzi obr6t materiatem siewnym;
23) dostawca - oznacza producenta tub
prowadzqcego obr6t zajmujqcego sie
materiatem szk6tkarskim, materiatem
rozmnoieniowym lub nasadzeniowym roslin warzywnych i ozdobnych,
wpisanego do rejestru przedsiebiorc6w na podstawie ustawy 0 ochronie
roslin:",

-
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w pkt 26 kropke zastepu]e si~ srednikiern
i dodaje si~ pkt 27 i 28 w brzmieniu:

go wykonywane przez osoby akredytowane do tych czvnnoscl przez organy Panstwowej Inspekcji Dchrony Roslin i Nasiennictwa uwaza sie za dziatania wykonywane pod urzedowvrn nadzorem w rozumieniu przepis6w Unii Europejskiej dotyczacvch nasiennictwa.",

,,27) pr6ba urzedowa - oznacza probe materiatu siewnego pobrana w ramach
urzedowvch dziatari:

28) systemy DECO - systemy nasienne
DECO - dla kwalifikacji odmianowej
nasion wprowadzanych do obrotu rniedzynarodowego
stosowane
przez
Rzeczpospolita Polska:
a) system DECO dla kwalifikacji odmianowej nasion traw i roslin straczkowych oraz motylkowatych drobnonasiennych wprowadzanych do obrotu mledzvnarodoweqo,
b) system DECO dla kwalifikacji odmianowej nasion zboz wprowadzanych
do obrotu rniedzvnarodoweqo,
c) system DECO dla kwalifikacji odmianowej nasion buraka cukrowego
i pastewnego wprowadzanych do
obrotu miedzvnarodoweqo,
d) system DECO dla kwalifikacji odmianowej nasion kukurydzy i sorga
wprowadzanych do obrotu miedzvnarodowego,
e) system DECO dla kwalifikacji odmianowej nasion roslin krzyiowych i innych gatunk6w roslin oleistych
i wt6knistych wprowadzanych do
obrotu miedzvnarodoweqo.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

. ,,3. Oziatania wykonywane przez:
1) Centralny Osrodek Badania Ddmian Roslin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Osrodkiem",
2) Panstwowa lnspekcje Dchrony Roslin
i Nasiennictwa,

3) osobe prawna lub fizvczna upowazniona
przepisami ustawy do dziatari w imieniu
organ6w panstwa,
4) osobe fizvczna upowazniona do dziatari
pomocniczych prowadzonych pod kontrola organ6w panstwa
- uwaia sle za urzedowe dziatania w rozumieniu przepis6w Unii Europejskiej dotvczacvch nasiennictwa.",
c) po ust. 3 dodaje

si~

ust. 3a i 3b w brzmieniu:

,,3a. Oziatania, 0 kt6rych mowa w ust. 3, obejmujq w szczeqolnosci badania odrebnosci,
wyr6wnania i trwatosci lub badania wartosci gospodarczej odmiany, sporzadzanie
opisu odmian, zwanego dalej "urz~do
wym opisem" , ocene materiatu siewnego
oraz pobieranie pr6b materiatu siewnego.
3b. Oziatania w zakresie oceny materiatu siewnego i pobierania pr6b materiatu siewne-

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Dsoby wykonujqce dziatania, 0 kt6rych mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, nie mogq z tych dziatan czerpac iadnych korzvsci materialnych.";
4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Rejestr odmian, zwany dalej "krajowym
rejestrem", prowadzi sie dla odmian gatunk6w okreslonvch w zataczniku nr 1,
z wyjqtkiem odmian uiytkowanych
w celach ozdobnych; w przypadku gatunku Rheum spp., wymienionego
w lp, 34 zalacznika nr 1, rejestr prowadzi
si~ dla odmian gatunku Rheum rhaponticum L.

2. Krajowy

rejestr
Osrodek.":

prowadzi

Centralny

5) wart. 5:
a) w ust. 1:
-

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) rna zadowalajaca wartosc qospodarcza
- w przypadku gatunk6w roslin uprawnych okreslonvch w zataczniku nr 3;",
-

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) nadat odmianie nazwe zgodnie z wymaganiami okreslonvmi w przepisach rozporzadzenia Rady nr 2100/94 z dnia
27 lipca 1994 r. w sprawie wsp6lnotowego systemu ochrony odmian roslin
(Oz.Urz. WE L 227 z 1.09.1994, str. 1;
Oz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 16, str. 390) oraz rozporzadzenia Komisji (WE) nr 930/2000 z dnia
4 maja 2000 r. ustanawiajqcego reguty
wykonawcze co do odpowiedniego riazewnictwa odmian gatunk6w roslin rolniczych i warzywnych (Oz. Urz. WE L 108
z 5.05.2000, str. 3; Oz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29,
str. 86),",

b) ust, 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Przepis ust, 1 pkt 1 nie dotyczy:
1) odmian traw, jezeli hodowca ztozvt pisemne oswiadczenie. ze materiat siewny
jego odmiany nie bedzie wykorzystywany do uprawy na cele pastewne;
2) odmian roslin rolniczych zarejestrowanych w innym panstwie cztonkowskim
na podstawie badan wartoscl gospodarczej odmiany, jezeli materiat siewny tych
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odmian bedzie wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do obrotu na terenie tego panstwa cztonkowskiego;
3) odmian roslin rolniczych przeznaczonych wytqcznie do wywozu do panstw
trzecich." r
c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzvrnuja brzmienie:
" 1) opis odmiany okreslajacv charakterystyczne wtasclwosci odmiany, potwierdzajqcy jej
przystosowanie do warunk6w miejscowych;
2) dostepne wyniki badan tej odmiany, potwierdzajqce jej znaczenie uiytkowe;" ,
d) dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie
wpisuje sie do krajowego rejestru.";
6) wart. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) kt6ra jest wpisana do wsp61notowych katalog6w odmian lub, w przypadku odmiany rosliny sadowniczej. do odpowiednich rejestr6w
panstw cztonkowskich.";
7) art. 7 otrzymuje brzmienie:
"Art. 7. Za odrniane 0 zadowalajqcej wartosci gospodarczej uwaia sie odmiane, kt6ra
w por6wnaniu do odmian wpisanych do
krajowego rejestru ma takie wlasciwosci.
kt6re powodujq poprawe wartosci gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i uiytkowaniu roslin tub wyrob6w z nich wytworzonych; dopuszcza sie, aby pojedyncze. niekorzystne wtasciwosci odmiany,
w por6wnaniu do odmian wpisanych do
krajowego rejestru, byty zrekompensowane innymi korzystnymi wtasclwosciarni. ":
8) uchyla sie art. 8;
9) wart. 11:
a) w ust. 2 w pkt 8 kropke zastepu]e sie srednikiem i dodaje sie pkt 9 w brzmieniu:
,,9) oswiadczenie hodowcy, ze zamierza produkowac materiat siewny wytqcznie kategorii
standard - w przypadku roslin warzywnvch.",
b) w ust. 3 uchyla sie pkt 6;
10) wart. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Przed wpisaniem odmiany do krajowego rejestru Centralny Osrodek przeprowadza badania odrebnosci, wyr6wnania i trwatosci,
zwane dalej "badaniami owr, tub badania
wartosci gospodarczej odmiany, zwane dalej "badaniami WGO", zgodnie z metodykami opracowanymi na podstawie metodyk
Wsp61notowego Urzedu Odmian Roslin

(CPVO) albo wytycznych Miedzvnarodowego Zwiqzku Ochrony Nowych Odmian Roslin (UPOVI. a w przypadku ich braku
zgodnie z metodykami badari opracowanymi przez Centralny Osrodek.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Hodowca w celu przeprowadzenia badan
OWT lub WGO jest obowiqzany dostarczvc
nieodptatnie materiat siewny do jednostki,
w kt6rej beda prowadzone badania, wskazanej przez Centralny Osrodek.",
c) uchyla sie ust. 8;
11) wart. 13 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Jeieli hodowca zachowuje odmiane w innym
panstwie cztonkowskim, Centralny Osrodek
rnoze zwrocic sie do odpowiedniego urzedu tego panstwa 0 udzielenie pomocy w przeprowadzeniu kontroli zachowania odmiany.";
12) wart. 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Dyrektor Centralnego Osrodka odmawia,
w drodze decyzji, wpisania odmiany do krajowego rejestru, jezeli:
1) odmiana nie spetnia warunk6w,
rych mowa wart. 5 ust. 1, lub

0

kto-

2) hodowca nie uiscil optaty za badania
OWT lub WGO, 0 kt6rych mowa wart. 12
ust. 1.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Centralny Osrodek rnoze udostepnic odplatnie jednostce, kt6ra zajmuje sie urzedowa
rejestracjq odmian lub udzielaniem ochrony
prawnej do odmiany w innym panstwie
cztonkowskim, raport koncowv dotvczacv
badan OWT, chyba ze umowa dotvczaca
udostepniania tego raportu, zawarta miedzv
Centralnym Osrodkiern a ta [ednostka. stanowi inacze].",
c) po ust. 5 dodaje sie ust. 5a w brzmieniu:
,,5a. Optaty za udostepnianie raportu koncowego, 0 kt6rym mowa w ust. 5, stanowia doch6d budzetu panstwa.":
13) wart. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Zasieqniecia opinii odpowiedniej komisji do
spraw rejestracji odmian nie wymaga wydanie
decyzji:
1) dotyczqcej odmiany, w przypadku kt6rej nie
bada sie wartosci gospodarczej;
2)

0 skresleniu odmiany z przyczyn,
mowa wart. 23 ust. 1;

3)

odmowie wpisu odmiany do krajowego
rejestru, jeieli hodowca nie uiscit optaty za
badania OWT lub WGO, 0 kt6rych mowa
wart. 12 ust. 1.";
0

0

kt6rych
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14} wart. 17:
a}wust.l:
-

uchyla sle pkt 6,

-

dodaje sie pkt 7 w brzmieniu:
,,7) wskazanie zachowujqcych odrnlane.",

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2} wytqcznie materiat siewny kategorii standard - lista S.";
15) wart. 18 uchyla sie ust, 6;
16} art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. 1. Po wpisaniu odmiany do krajowego
rejestru hodowca jest obowiqzany do
zachowania tej odmiany przez okres
wpisu w rejestrze. Przepisy art. 13 stosuje sle odpowiednio.
2. Zachowujqcym odrniane wpisana do
krajowego rejestru rnoze bye takze inny podmiot, kt6remu hodowca przekazat pisemne upowaznienie do prowadzenia zachowania odmiany, opis odmiany oraz materiat rosllnnv pozwalajqcy na prowadzenie zachowania odmiany.";
17) wart. 21 dotychczasowq tresc oznacza sle jako
ust. 1 i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:
,,2. .Jezeli nastapita zmiana hodowcy, nowy hodowca jest obowiqzany pisemnie powiadornic
o tym Centralny Osrodek w terminie 30 dni od
dnia, w kt6rym nastapita zmiana hodowcy.";
18) wart. 22 ust. 2 i 3 otrzymujq brzmienie:
,,2. .Jezeli w tym samym sezonie wegetacyjnym
badania OWT sa wykonywane w celu wpisania
odmiany do krajowego rejestru i w celu przvznania wytqcznego prawa do tej odmiany, za
badania te pobiera sie [edna opiate.
3. Minister wlasciwv do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wtasciwvrn do spraw finans6w publicznych okresli, w drodze rozporzqdzenia, stawki optat, 0 kt6rych mowa
w ust. 1, oraz stawki optat za udostepnlanie raportu koncoweqo, 0 kt6rym mowa wart. 14
ust. 5, spos6b oraz termin ich uiszczania, rnajqC na uwadze zroznicowane koszty ponoszone
przez Centralny Osrodek zwiqzane z prowadzeniem badan i rejestracjq odmian poszczeqolnych qatunkow roslin.":
19} wart. 23:
a) w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b} zalega co najmniej od 6 miesiecv z uiszczeniem optat za wpis do krajowego rejestru
i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze." ,

Poz.639
b) w ust. 3 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
"e} nie nadat odmianie nowej nazwy, gdy nazwa odmiany wpisanej do krajowego rejestru nie spetnia wymagan okreslonvch
w przepisach wymienionych wart. 5 ust. 1
pkt 2 lit. a;";

20) art. 24 otrzymuje brzmienie:
"Art. 24. 1. W celu sporzqdzenia opisowych list
odmian
zawierajqcych
informacje
o plonach, cechach [akosciowvch
i uzvtkowvch odmian dokonuje sie badan WGO qatunkow roslin warzywnych i sadowniczych, wymienionych
w zatqczniku nr 4, po ich wpisaniu do
krajowego rejestru.
2. Opisowe listy odmian rnoqa bye rowniez sporzadzane dla odmian wymienionych w zataczniku nr 3, na podstawie badan WGO dokonywanych przed
wpisaniem odmiany do krajowego rejestru oraz na podstawie statych lub
okresowych badan WGO, zwanych dalej "porejestrowym doswiadczalnictwem odmianowym".";
21} wart. 27:
a} po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu:
"la. Centralnym Osrodkiern kieruje dyrektor
powotywany i odwotywany przez ministra
wtasciwego do spraw rolnictwa.",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzqdzenia, nadaje statut Centralnego Osrodka, uwzqledniajac jego organizacje, zakres dzialan. a takze szczeg6towe
kompetencje dyrektora, w tym kompetencje
do powotywania zespolow doradczych.";
22} art. 31 otrzymuje brzmienie:
"Art. 31. 1. Centralny Osrodek publikuje, co dwa
miesiace, w wydawanym przez siebie
diariuszu, informacje 0 ztoionych wnioskach 0 wpis odmiany do krajowego rejestru, 0 przedtuieniu okresu wpisu
w krajowym rejestrze i 0 skresleniu odmiany z krajowego rejestru oraz propozycje nazw odmian, a takze inne infermacje zwiqzane z rejestracjq odmian.
2. Centralny Osrodek corocznie publikuje
Iisty odmian gatunk6w roslin uprawnych, kt6rych odmiany zostaty wpisane do krajowego rejestru, oraz dane
hodowcow," ;
23} wart. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Przy wytwarzaniu materiatu siewnego kategorii kwalifikowany powierzchnia plantacji nasiennych roslin rolniczych nie moie bye mniejsza niz:
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1) 2 ha - w przypadku materiatu siewnego roslin zbozowych;
2) 1 ha - w przypadku materiatu siewnego
ziemniaka;
3) 0,5 ha - w przypadku pozostatych gatunk6w roslin rolniczych.";
24) wart. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Dostawca jest obowiazanv:
1) prowadzic produkcje w spos6b uwzqledniajacv eliminowanie zaqrozen dla danej
uprawy, wynikajqcych w szczeqolnosci
z czynnik6w zewnetrznvch (punktv krytyczne);

2) prowadzic dokumentacie dotvczaca eliminowania zaqrozen, 0 kt6rych mowa
w pkt 1, z uwzqlednieniern:
a) jakosci materiatu uiytego do produkcji,
b) techniki siewu, sadzenia i pikowania
roslin,
c) sposobu rozmnaiania i zbioru,
d) termin6w i technik pakowania, przechowywania i transportu.
e) zakupu materiatu rozmnoieniowego,
f) wielkosci

produkcji poszczeg61nych
rodzaj6w materiatu rozmnoieniowego i nasadzeniowego,

g) stosowania zabieg6w na roslinach
z uzvciern srodkow ochrony roslin lub
innych zabieg6w chemicznych;
3) prowadzic dokurnentacje dotvczaca zakupionych i otrzymanych od innych dostawc6w roslin bedacvch w produkcji
oraz sprzedanych i wystanych do innych
dostawc6w;
4) lnforrnowac wojew6dzkiego inspektora
ochrony roslin i nasiennictwa, zwanego
dalej
"wojew6dzkim
inspektorem",
o wvstapieniu organizm6w kwarantannowych,
w
rozumieniu
przepis6w
o ochronie roslin, na wytwarzanym rnateriale rozmnoieniowym i nasadzeniowym;
5) urnozllwiac przeprowadzenie kontroli
w zakresie wytwarzania materiatu rozmnoieniowego
i
nasadzeniowego,
w tym pobieranie pr6b do badan:
6) udzielac informacji lub wvjasnien w zakresie prowadzonej produkcji - na zadanie wojew6dzkiego inspektora.",
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
.Dokumentac]a. 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, powinna bye przechowywana przez dostaw-

ce:":
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25) wart. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa, w drodze rozporzadzenia. rnoze utworzvc rejon zarnknietv wytwarzania materiatu siewnego kategorii elitarny odmian ziemniaka, zwany dalej
"rejonem zamknietvrn", rnajac na wzqledzie
utrzymanie wysokiego poziomu zdrowotnosci
tego materiatu w utworzonym rejonie.";
26) wart. 35 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzvrnuja brzmienie:
,,2) miejsce pobierania pr6b ny laboratoryjnej;

w przypadku oce-

3) miejsce zamieszkania albo siedzibe prowadzacego obr6t lub miejsce dokonywania przerobu
- w przypadku oceny cech zewnetrzrwcn.":
27) wart. 36:

a) w ust. 1 w pkt 2:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
"w zaleznosci od gatunku i kategorii roslin,
obejmuje co najmniej [edna z nastepujacvch

ocen:",
lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) ocene laboratorvjna poleqajaca na
sprawdzeniu jakosci lub zdrowotnosci
materiatu siewneqo,",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, okres przechowywania pr6b oraz metody dokonywania
oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniakow
ziemniaka, cech zewnetrznvch materiatu
siewnego oraz oceny polowej, laboratoryjnej i tozsarnosci odmianowej materiatu
szk6tkarskiego, a w przypadku braku uznanych metod miedzvnarodowvch - takze
metody pobierania prob, w tym automatycznego sposobu pobierania pr6b oraz dokonywania oceny laboratoryjnej, majac na
uwadze ocene tego materiatu wedtug jednolitych zasad.";
28) art. 37-45 otrzvmuja brzmienie:

"Art. 37. 1. Oceny polowej materiatu siewnego roslin rolniczych i warzywnych dokonuje
sie na plantacjach nasiennych prowadzonych przez prowadzqcego obrot
lub producenta na podstawie umowy
zawartej z hodowca sktadajqcym wniosek 0 dokonanie oceny polowej materiatu siewnego lub z upowazniona
przez niego osoba, kt6ra bedzie prowadzic obr6t materiatem siewnym.
2. Wniosek 0 dokonanie oceny polowej
materiatu siewnego sktada sie do wojew6dzkiego inspektora wtasciweqo ze
wzqledu na polozenie plantacji:
1) w przypadku wieloletnich roslin rol-

niczych - w kaidym roku oceny
polowej tej plantacji, nie dluzej jednak nii przez okres 3 lat;

-
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2) w przypadku materiatu szkotkarskiego - na catv cykl produkcyjny.

3. Wniosek

0 dokonanie oceny polowej
materiafu siewnego skfada:

1) hodowca lub upowainiona przez
niego osoba, kt6ra bedzie prowadzic obr6t materiafem siewnyrn ob[etvrn wnioskiem;
2) hodowca -

jeieli wniosek dotyczy oceny polowej plantaeji nasiennej obsianej lub obsadzonej
materiafem hodowey wfasnyeh
odmian;

3) dostawca materiafu - [ezeli wniosek dotyezy oeeny polowej materiatu szk6fkarskiego.

4. Wniosek

0 dokonanie oeeny polowej
materiafu siewnego, z wytqczeniem
materiatu szk6tkarskiego, zawiera:

1) lrnle, nazwisko i adres miejsca zamieszkania prowadzqcego obr6t
Jub producenta albo nazwe i adres
jego siedziby;

2) okreslenie miejsca potoienia plantacji, w tym nazwe miejscowosci,
gminy i powiatu oraz dwucyfrowy
symbol wojew6dztwa i dwucyfrowy symbol powiatu danego wojew6dztwa;
3) nazwe odmiany i gatunku materia-

tu siewnego;
4) forrnute mieszar'ica -

w przypadku odmian rnleszancowvch:

5) okreslenie stopnia kwalifikacji wysianego materiafu siewnego oraz
numer i date swiadectwa oceny laboratoryjnej materiafu siewnego,
z wytqczeniem materialu hodowcy;
6) numer partii materiatu siewnego

uiytego do siewu, z wyfqczeniem
materiafu hodowey;
7) oznaezenie powierzehni plantaeji;

8) okreslenie roku zalozenia plantacji;
9) okreslenie roku zbioru materiafu
siewnego - w przypadku roslin
o dwuletnim cyklu produkcyjnym
oraz roslin wieloletnieh;
10) inforrnacje

0

przedplonie;

11) okreslenie przewidywanej:
a) wielkosci zbioru,
b) liczby etykiet;
12) informacje 0 tym, ezy plantacja
jest kwalifikowana zgodnie z:
a) systemami DECO,

Poz. 639

4359 -

b) systemem okrsslonvm przez
Europejskq Kornisie GospodarCZq Drganizacji Narod6w Zjednoczonych
(UN/ECE) w
przypadku
sadzeniak6w
ziemniaka.

5. Do wniosku

0 dokonanie oceny polowej materiatu siewnego doiacza sle:

1) oswiadczenie hodowey, ze materiat
siewny
zostat
wyprodukowany
zgodnie z metodykq hodowli przyj{!tq dla danej odmiany, oraz oznaczenie wtasne hodowcy identyfiku[ace materiat siewny uiyty do siewu - w przypadku zgtaszania do
oeeny polowej plantacji obsianych
albo obsadzonych materiatem hodowcy;
2) opls skfadnik6w mieszanca
w przypadku zgtaszania do oceny
polowej odmiany mieszancowe]:
w opisie nie uwzqlednia sie sktadnik6w, kt6rymi sa odmiany wpisane
do krajowego rejestru lub wsp6lnotowych katalog6w;
3) oryginaf lub uwierzytelnionq kopie
protokolu pobrania pr6by do oceny
tozsarnosci, a w przypadku gdy partia pochodzi z innego par'istwa
cztonkowskiego - pisemnq inforrnacje z urzedu kwalifikacyjnego tego panstwa, ze dana partia znajduje sie w tym panstwie w ocenie tozsarnosci:
4) oryginat lub uwierzytelnionq kopie
dokumentu
zakupu
zawierajqca w szczeqolnosci numer partii
i stopien kwalifikaeji - w przypadku zgfaszania do oceny polowej
plantaeji obsianych albo obsadzonyeh materiatem siewnym kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany;

5) oryginat lub uwierzytelnionq kopie
upowainienia hodowey do reprodukeji danej partii - w przypadku
gdy wnioskodawca nie jest hodowca odmiany;
6) oryginaf lub uwierzytelnionq kopie
swiadectwa laboratoryjnej oceny
zdrowotnosci i swiadectwa jakosci
(oceny cech zewnetrznvch), wystawione przez wojew6dzkiego inspektora albo wtasciwv dla danego
par'istwa urzad kwalifikacyjny w przypadku sadzeniak6w ziemniaka.
6. W przypadku plantacji, na kt6rych odbywa sie reprodukcja odmian roslln
rolniczych pochodzacvch z paristw
trzecich, objetvch systemami DECO
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i nieprzeznaczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. do wniosku
o dokonanie oceny polowej materiatu
siewnego dotacza sie:
1) swiadectwo oceny laboratoryjnej
oraz eertyfikat stwierdzajqcy stopieri kwalifikacji lub kateqorie materiatu siewnego, spetniajqce wymagania systemu GECD;
2) etvkiete kazde] partii materiatu
siewnego uzvteqo do obsiewu
plantacji;
3) umowe na prowadzenie reproduk-

cji materiatu siewnego okreslajaca
powierzchnie, jaka powinna bye obsiana albo obsadzona, oraz mase
zuzvteqo materiatu siewnego;
4) plsernna zqode odpowiedniego
urzedu kwalifikacyjnego na prowadzenie takiej reprodukcji.

7. Przy zgtaszaniu do oceny polowej odmiany innej niz wpisana do krajowego
rejestru wnioskodawca:
1) dotacza do wniosku wypis z rejestru odmian prowadzonego przez
wtasciwv organ danego paristwa
i urzedowv opis odmiany sporzadzony przez jednostke zajrnujaca
sie rejestracja odmian w tym panstwie, wraz z uwierzytelnionym ttumaczeniem na jezvk polski;

2) podaje dane Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, w kt6rym odmiana zostata ogtoszona.
8. Przepis ust. 7 pkt 2 nie dotyczy materiatu szk6tkarskiego.

9. Dane,

kt6rych mowa w ust. 5 pkt 2,
nie mogq bye udostepniane bez pisemnej zgody hodowcy.
0

10. Wniosek

dokonanie oceny polowej
materiatu szk6tkarskiego zawiera:
0

1) imie, nazwisko i adres miejsca za-

mieszkania dostawey albo nazwe
i adres jego siedziby;
2) informaeje 0:
a) rodzaju materiatu szk6tkarskiego, jego ilosci i powierzchni
plantacji,
b) nazwie gatunku, odmiany, podktadki i wstawki,
c) wieku, formie, kategorii, statusie
zdrowotnosci, stopniu kwalifikaeji materiatu szk6tkarskiego,
d) pochodzeniu
karskiego,

materiatu

szk6t-

e) miejscu poiozenia plantacji,
f) przewidywanej liczbie etykiet.

Poz. 639
11. Do wniosku 0 dokonanie oceny polowej materiatu szk6tkarskiego dotacza
si~:

1) oswiadczenie hodowcy, ze materiat
hodowcy zostat wyprodukowany
zgodnie z metodvka hodowli przyj~tq dla odmiany albo
2) swiadectwo oceny polowej albo
wypis z tego swladectwa:
3) inforrnacje 0 wynikach przeprowa-

dzonych badan.

12. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa
okresli. w drodze rozporzadzenla, terminy sktadania wniosk6w 0 dokonanie oceny polowej materiatu siewnego
poszczeg61nych grup roslin lub gatunk6w, biorac pod uwaqe cechy biologiczne poszczeg61nych grup roslin lub
gatunk6w.
Art. 38. 1. Materiat siewny roslin rolniczyeh i warzywnych podlega ocenie polowej
i ocenie laboratoryjnej oraz, w zaleznosci od gatunku i kategorii, ocenie tozsamosci odrnianowe]. oeenie cech zewnetrznvch lub laboratoryjnej ocenie
zdrowotnosci sadzeniak6w ziemniaka.

2. Materiat szk6tkarski podlega ocenie
polowej, ocenie cech zewnetrznvch
oraz, w zaleznosci od gatunku i kategorii tego materiatu, rnoze podleqac oeenie laboratoryjnej lub ocenie tozsarnosci odmianowej.

3. Materiat siewny kategorii handlowy
podlega ocenie laboratoryjnej.

4. Materiat rozrnnozeniowv i nasadzeniowy roslin warzywnych i ozdobnych
podlega oeenie polowej i ocenie eech
zewnetrznvch,
Art. 39. 1. Gcenie tozsamoscl odmianowej podlega:
1) materiat siewny kategorii elitarny;

2) materiat siewny zgtoszony do oceny polowej, przeprowadzanej zgodnie z systemami GECD;
3) nie mniej niz 10 % ocenionych partii materiatu siewnego roslin rolniczych i warzywnych kategorii kwallfikowany;
4) nie mniej niz 10 % partii materiatu
siewnego roslin warzywnych kategorii standard znajdujqcego sie
w obrocie.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy materiatu hodowcy roslin rolniczych i warzywnych,
materiatu szk6tkarskiego kategorii kwaIifikowany, sadzeniak6w ziemniaka
oraz materiatu siewnego przeznaezonego do cel6w doswiadczalnvch,
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3. Probv urzedowe do oeeny tozsarnosci
odmianowej pobiera sie:

11. Dokonanie oeeny tozsamosci odmianowej podlega optaeie.

1) na wniosek prowadzqcego obrot wtasciciela partii podlegajqcej ocenie tozsarnosci odmianowej w przypadku partii materiatu siewnego, 0 ktorvrn mowa w ust. 1 pkt 1

12. Przepis ust. 11 nie dotyezy materiatu
szk6tkarskiego.

i 2;
2) losowo - na podstawie protokotu
pobrania probv w przypadku
partii materiatu siewnego, 0 ktoryeh mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
4. Niezgtoszenie partii materiatu siewnego, 0 ktorvm mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
w eelu pobrania urzedowe] pr6by do
oeeny tozsarnoscl odmianowej, powodu]e deqradacje plantacji obsianej materiatem z te] partii do najniiszego
stopnia.

5. Oeena tozsarnosci odmianowej jest
prowadzona zgodnie z metodykami
opraeowanymi na podstawie wytyeznyeh
Mledzvnarodowepo Zwiazku
Oehrony Nowyeh Odmian Roslin
(UPOV).
6. Oeena tozsarnosci odmianowej jest
prowadzona na poletkaeh kontrolnyeh
i ma na eelu w szczeqolnosci sprawdzenie, ezy badana partia materiatu
siewnego jest zgodna z:
1) urzedowvrn opisem i proba wzorcowa reprodukowanej odmiany;

13. Opiate, 0 ktore] mowa w ust. 11, uiszeza prowadzqey obrot i stanowi ona
doeh6d budzetu panstwa,
Art. 40. 1. Oeeny tozsamosci odmianowej dokonuje Gt6wny Inspektor.
2. Gt6wny Inspektor rnoze zleclc wykonanie oeeny tozsarnosci odmianowej
Centralnemu Osrodkowi,

3. Gtownv Inspektor przekazuje Centralnemu Osrodkowi wykaz pr6b partii
materiatu siewnego wystanyeh do
oeeny tozsarnosci odmianowej.
4. Informaeje
0
zaobserwowanyeh
w trakeie oeeny tozsamosci odmianowej wadaeh partii materiatu siewnego
Centralny Osrodek niezwtocznie przekazuje na pisrnie:
1) Gt6wnemu Inspektorowi;
2) wlascicielowi badanej partii;
3) hodowey badanej odmiany.
5. Wyniki oeeny nastepcze], 0 ktore] mowa wart. 39 ust. 7 pkt 2, Gt6wny Inspektor umieszeza na stronie internetowej Panstwowe] Inspekeji Oehrony
Roslin i Nasiennietwa.

2) wymaganiami okreslajacvmi ezystosc odmianowq.

6. Oceny tozsamosci odmianowej materiatu szk6tkarskiego kategorii elitarny
dokonuje dostawea.

7.0eena tozsarnosci odmianowej obejmuje:

7. Minister wtasciwv do spraw rolnietwa
okresli, w drodze rozporzadzenla:

1) ocene wstepna - dotvczaca materiatu wvjscioweqo do kolejnyeh
rozrnnozen, prowadzonq w tym samym sezonie wegetaeyjnym rownolegle z ocena polowq;

1) spos6b i warunki prowadzenia oeeny tozsamosci odmianowej,

2) ocene nastepcza - dotvczaca partii
materiatu siewnego znajdujacej sle
w obrocie, prowadzona w sezonie
wegetaeyjnym nastepujacvrn po
roku zbioru.
8. Probv urzedowe materiatu siewnego
do oeeny tozsamosci odmianowej wojew6dzki inspektor przesyta do wtasciwej jednostki organizaeyjnej Centralnego Osrodka.
9. .Jezeli w trakeie oeeny wstepne] zostanie stwierdzony brak tozsamosci odmianowej, stanowi to podstawe do
dyskwalifikaeji badanej partii.
10. Przepisy ust. 3-7 nie dotvcza materiatu szkolkarskieqo kategorii elitarny.

2) wielkosc prob, w tym pr6b wzoreowyeh, spos6b
ieh
pakowania
i oznakowania, terminy ieh przesytania do wtasciwe] jednostki organizaeyjnej Centralnego Osrodka,
3) zakres i terminy przekazywania informaeji Gt6wnemu Inspektorowi
o probach urzedowvch przvjetvch
do oeeny tozsamosci odmianowej
- biorac pod uwaqe zr6Znicowanie
qatunkow roslin rolniezyeh i warzywnyeh oraz terminy przyjmowania
wnioskow 0 dokonanie oeeny polowej
materiatu siewnego.
8. Minister wtasciwv do spraw rolnietwa
okresli, w drodze rozporzadzenia, metody laboratoryjnej oeeny tozsarnosci
odmianowej, uwzqledniajace miedzvnarodowo uznane metodyki 0 doktadnyeh i powtarzalnyeh testaeh kontroli
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oceny tozsarnosci odmianowej. majac
na uwadze usprawnienie kontroli materiatu siewnego znajdujqcego sie
w obrocie.
Art. 41. 1. Oceny polowej materiatu siewneqo
dokonuja upowaznieni przez wojew6dzkiego inspektora pracownicy wojewodzkiego inspektoratu ochrony roslin i nasiennictwa, zwani dalej "urz~
dowymi kwalifikatorami".

2. Oceny polowej materiatu siewnego kategorii kwalifikowany, z wytqczeniem
sadzeniak6w ziemniaka, mogq dokonvwac r6wniez osoby fizyczne, kt6re
uzyskaty akredvtacje wojew6dzkiego
inspektora, zwane dalej "akredytowanymi kwalifikatorami".

3. Oceny polowej materiatu siewnego kategorii standard wtasnych odmian dokonuje hodowca.

4. Jezeli w wyniku oceny nastepcze],
o kt6rej mowa wart. 39 ust. 7 pkt 2, zostat stwierdzony brak tozsarnosci odmianowej materiatu siewnego kategorii standard, wojew6dzki inspektor moze, w drodze decyzji, zakazac hodowcy
uznawania wytwarzanego przez niego
materiatu siewnego tej kategorii.

5. Zakaz,

kt6rym mowa w ust. 4, wydawany jest na okres dw6ch sezon6w
wegetacyjnych, liczac od korica sezonu, w kt6rym stwierdzony zostat brak
tozsamosci odmianowej materiatu
siewnego.
0

6. Oceny polowej plantacji nasiennej obsianej materiatem siewnym z partii, do
kt6rej byty zastrzezenia wynikajqce
z oceny tozsarnosci odrnianowe], dokonuje urzedowv kwalifikator.
7. Oceny cech zewnetrznvch sad zeniak6w ziemniaka dokonuja urzedowi
kwalifikatorzy.
8. Oceny cech zewnetrznvch materiatu
szk6tkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany dokonujq dostawcy tego materiatu.
9. Oceny polowej i oceny cech zewnetrznych materiatu szk6tkarskiego CAC
oraz materiatu rozmnozeniowego i nasadzeniowego
roslin
warzywnych
i ozdobnych dokonuja dostawcy tego
materiatu.
Art. 42. 1. Pr6by materiatu siewnego do oceny laboratoryjnej, na wniosek prowadzqcego obr6t - wtasciciela materiatu, pobieraja:
1) upowaznlenl przez wojew6dzkiego
inspektora pracownicy wojew6dz-

Poz. 639
kiego inspektoratu ochrony roslin
i nasiennictwa, zwani dalej "urz~do
wymi pr6bobiorcami";
2) pr6bobiorcy, kt6rzy uzyskali akredy-

tacje wojew6dzkiego inspektora w zakresie materiatu kategorii kwalifikowany, z wytqczeniem sadzeniak6w ziemniaka - zwani dalej "akredytowanymi probobiorcarni".

2. Pr6by materiatu siewnego z partii, dla
kt6rych wystawia sie swiadectwo Mi~
dzynarodowego Zwiazku Oceny Nasion (ISTAj, pobierajq urzedowi pr6bobiorcy posiadajqcy upowaznienie do
pobierania tych pr6b wydane przez
kierownika laboratorium wojew6dzkiego inspektoratu ochrony roslin i nasiennictwa posiadajqcego akredvtacje
ISTA.

3. Pr6by sadzeniak6w ziemniaka do oceny laboratoryjnej pobieraja urzedowi
pr6bobiorcy.
Art. 43. 1. Oceny laboratoryjnej materiatu siewnego dokonuja laboratoria wojew6dzkich inspektorat6w ochrony roslin i nasiennictwa (urzedowe laboratoria).

2. Oceny laboratoryjnej materiatu siewnego roslin warzywnych, w celu uznania go za materiat siewny kategorii
standard wtasnych odmian, dokonuje
hodowca.

3. Oceny laboratoryjnej wtasnego materiatu siewnego kategorii kwalifikowany, kategorii handlowy roslin rolniczych, z wvtaczeruern ziemniaka, lub
kategorii kwalifikowany roslin warzywnych albo materiatu szk6tkarskiego
mogq dokonvwac prowadzqcy obr6t
wpisani do rejestru, 0 kt6rym mowa
wart. 54 ust. 1, lub dostawca w prowadzonych przez siebie laboratoriach,
kt6re uzyskaty akredvtacje wojew6dzkiego inspektora.

4. Laboratoria, 0 kt6rych mowa w ust. 3,
rnoqa uzvskac dodatkowo akredvtacje
na:
1) okresowa ocene laboratoryjnq wtasnego materiatu siewnego;
2) ocene laboratoryjnq materiatu siewnego kategoni kwalifikowany, kategorii handlowy roslin rolniczych,
z wytqczeniem ziemniaka, lub kategorii kwalifikowany roslin warzywnych, bedaceqo wtasnoscla innego
prowadzqcego obr6t.
5. Prowadzqcy obrot, 0 kt6rym mowa
w ust. 4 pkt 2, powinien bye wskazany
w decyzji 0 akredytacji.
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6. Oceny laboratoryjnej materiatu szk6tkarskiego rnoqa dokonywac dostawcy
tego materiatu w prowadzonych przez
siebie laboratoriach, kt6re uzyskaty
akredvtacje wojew6dzkiego inspektora.

7. Materiat siewny ziemniaka podlega
wytqcznie urzedowe] ocenie laboratoryjnej.

8. Oceny Jaboratoryjnej materiatu siewnego kategorii kwalifikowany i kategorii handlowy mogq dokonvwac laboratoria, kt6rych dzialalnosc nie jest w zaden spos6b powiqzana z hodowla. wytwarzaniem, przechowywaniem Jub
obrotem:

1) materiatem siewnym roslin rolniczych i warzywnych - w przypadku
dokonywania oceny laboratoryjnej
tego materiatu,
2) materiatem szk6tkarskim - w przypadku dokonywania oceny laboratoryjnej tego materiatu
ktore uzyskaty akredvtacje wojew6dzkiego inspektora (samodzielne laboratoria).
Art. 44. 1. Urzedowi kwalifikatorzy i urzedowi
probobiorcv dziatajq w ramach swoich
czvnnosci sluzbowvch.
2. Akredytowani kwalifikatorzy i akredytowani pr6bobiorcy wykonujq czynnosci w zakresie akredytacji w ramach
stosunku pracy.
Art. 45. 1. Urzedowvmi kwalifikatorami, akredytowanymi kwalifikatorami, urzedowvmi pr6bobiorcami lub akredytowanymi probobiorcarni poszczeg61nych
grup roslin oraz kategorii materiatu
siewnego mogq bye osoby, ktore:
1) posladaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;
2) ukonczvtv szkolenie potwierdzone

zaswiadczeniem:
3) zdaty egzamin przed wojewodzkim
inspektorem z zakresu ukonczonepo
szkolenia, potwierdzony zaswiadczeniem;
4) daja gwarancjfil rzetelnego wykonywania powierzonych zadan,
2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio
do pracownikow laboratori6w przeprowadzajqcych badania materiatu
siewnego dla poszczeqolnvch grup roslin z uwzqlednieniern typ6w analiz,
zwanych dalej "analitykami nasiennymi".
3. Szkolenia, 0 kt6rych mowa w ust. 1
pkt 2, mogq bye prowadzone przez:
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1) wojew6dzkiego inspektora lub
2) jednostki organizacyjne upowaznione przez wojewodzkieqo inspektora,
wtasciwego ze wzqledu na siedzibe
tych jednostek, zwane dalej .osrodkami szkoleniowymi".
4. Wojew6dzki inspektor, na wniosek
osrodka szkoleniowego, w drodze decyzji, wydaje upowaznienie do prowadzenia szkoleri. jezeli osrodek posiada
odpowiednie warunki do prowadzenia
takich szkolen, a w szczeqolnosci wykwalifikowanq kadre, srodki dydaktyczne oraz pomieszczenia.
5. Jezeli osrodek szkoleniowy przestat
spelniac warunki wymagane do uzyskania upowaznienia. 0 ktorvrn mowa
w ust. 4, lub prowadzi szkolenia niezgodnie z przepisami, wojewodzki inspektor rnoze cofnac wydane upowaznienie.
6. Zaswiadczenie 0 ukoriczeniu szkolenia
jest wazne przez okres 5 tat, IiCZqC od
dnia jego wydania.";

29) po art. 45 dodaje sie art. 45a-45c w brzmieniu:
"Art. 45a. 1. Decvzje w sprawie akredytacji wydaje
wojew6dzki inspektor na wniosek:
1) prowadzqcego

obrot -

padku akredytacji,
wart. 41 ust. 2;

0

w przyktore] mowa

2) prowadzqcego obr6t lub sarnodzielnego laboratorium - w przypadku akredytacji, 0 kt6rej mowa
wart. 42 ust. 1 pkt 2.

2. Decvzje w sprawie akredytacji, 0 kt6rej mowa wart. 43 ust. 3, 6 i 8, wydaje wojew6dzki inspektor na wniosek
prowadzqcego obrot, dostawcy lub
podmiotu ubiegajqcego sie 0 uzyskanie akredytacji do prowadzenia samodzielnego laboratorium.
3. Akredytacji, 0 ktore] mowa wart. 43
ust. 3, 6 i 8, udziela sie, jezeli laboratorium:
1) posiada odpowiednie warunki 10-

kalowe oraz wvposazenie techniczne niezbedne do wykonywania oceny laboratoryjnej materiatu
siewnego;
2) zatrudnia osoby:

a)

odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,

0

b) ktore ukonczvtv szkolenie i zdaty egzamin, 0 ktorvch mowa
wart. 45 ust. 1 pkt 2 i 3.
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udzielenie akredytacji

1) w przypadku kwalifikator6w i probobiorc6w:

1) dokument potwierdzajqcy posiadanie odpowiednich kwalifikacji
zawodowych;

a) nie posiadaja wainych zaswiadczen 0 ukonczeniu szkolenia i zdanym egzaminie z zakresu ukoriczoneqo szkolenia lub

4. Do wniosku

0

dolacza sie:

2) zaswiadczenia 0:
a) ukoriczeniu szkolenia,
b) zdanym egzaminie z zakresu
ukonczoneqo szkolenia, wydane przez wojew6dzkiego inspektora;
3) zqode prowadzqcego obrot, kt6rego materiat siewny bedzie oceniany - w przypadku akredytacji,
o kt6rej mowa wart. 43 ust. 4
pkt 2.
5. Akredytacji, 0 kt6rych mowa w ust. 1
i 2, udziela sie na okres nie dtuzszy niz
5 lat od dnia wydania decyzji.
6. Wojew6dzki inspektor w ramach nadzoru nad akredytowanymi kwalifikatorami, akredytowanymi probobiorcami oraz akredytowanymi laboratoriami kontroluje ich prace w zakresie
przestrzegania przepis6w dotvczacych odpowiednio: oceny polowej
materiatu siewnego albo oceny laboratoryjnej materiatu siewnego, albo
pobierania pr6b materiatu siewnego.
7. Podczas kontroli, 0 kt6rej mowa
w ust. 6, wojew6dzki inspektor rnoze
w szczeqolnosci:
1) uczestniczvc w ocenie polowej,
ocenie laboratoryjnej lub pobieraniu pr6b materiatu siewnego, dokonywanych
przez
podmioty,
o kt6rych mowa w ust. 6, lub
sprawdzac prawldlowosc wykonywania tych czvnnosci:
2) dokonywac sprawdzenia dokumentacji dotyczqcej przeprowadzonej oceny polowej, oceny laboratoryjnej lub pobrania pr6b materia~u siewnego;
3) zadac od podmiotu kontrolowanego udzielania, w wyznaczonym
term in ie, pisemnych lub ustnych
wvjasnien w sprawach objetvch
zakresem kontroli.
8. Jeieli w trakcie kontroli wojew6dzki
inspektor stwierdzi, ze akredytowani
kwalifikatorzy, akredytowani probebiorcy oraz akredytowane laboratoria
nie spetniajq warunk6w niezbednvch
do wykonywania odpowiednio: oceny polowej materiatu siewnego albo
oceny laboratoryjnej materiatu siewnego, albo pobierania pr6b materiatu
siewnego, w szczeqolnosci:

b) dokonuja oceny lub pobierania
pr6b materiatu siewnego nierzetelnie lub niezgodnie z przepisami ustawy, lub
c) nie dysponujq
sprzetern, lub

wymaganym

d) nie wykonali okreslone], minimalnej liczby ocen lub pobrania
prob materiatu siewnego, lub
e) nie skladaja wojew6dzkiemu inspektorowi dokument6w okreslonvch w ust. 12 w wyznaczonym term in ie,
2) w przypadku laboratori6w:
a) nie zatrudniajq os6b, kt6re posiadaja waine zaswiadczenia
o ukoriczeniu szkolenia i zdanym egzaminie z zakresu ukonczonego szkolenia, lub
b) nie posiadajq odpowiednich
warunk6w lokalowych oraz wyposaienia technicznego niezbedneqo do wykonywania
oceny laboratoryjnej materiatu
siewnego, lub
c) ocena jest wykonywana nierzetelnie lub niezgodnie z przepisami ustawy, lub
d) nie sktadajq wojew6dzkiemu
inspektorowi
dokument6w
okreslonvch w ust. 12 w wyznaczonym terminie
- cofa decvzje 0 akredytacji albo nakazuje usunlecie stwierdzonych uchybien w okreslonvm terminie, w zaleznosci od zakresu stwierdzonych
uchvbien.
9. Do urzedowvch kwalifikator6w i urzedowych pr6bobiorc6w przepis ust. 8
pkt 1 lit. bid stosuje sie odpowiednio.
10. Jeieli w trakcie kontroli wojew6dzki
inspektor stwierdzi:
1) ze plantacja zostata oceniona nieprawidtowo przez akredytowanych kwalifikator6w - uniewainia
wynik oceny polowej materiatu
siewnego;
2) nleprawldtowosci w pracy akredytowanych pr6bobiorc6w - uniewainia pr6bobranie poddane tej
kontroli i wynik oceny laboratoryj-

-
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nej materiafu siewnego dokonanej
na pr6bach pobranych przez danego probobiorce:
3) nieprawidtowosci w pracy akredytowanych laboratori6w uniewainia:
a) wyniki oceny laboratoryjnej
materiafu siewnego poddanej
tej kontroli i wydane swiadectwo rub inforrnac]e,
b) zatrzymuje etykiety lub plomby.

11. W przypadkach, 0 kt6rych mowa
w ust. 10, wojew6dzki inspektor, po
przeprowadzeniu oceny polowej rnateriafu siewnego albo oceny laboratoryjnej materiafu siewnego, albo po pobraniu pr6b materiafu siewnego, wydaje nowe swiadectwa lub informacje.

12. Akredytowani pr6bobiorcy, akredytowani kwalifikatorzy oraz akredytowane laboratoria sa obowiqzani do sktadania wojew6dzkiemu inspektorowi:

1) kopii swiadectw, informacji lub
protokof6w pobrania pr6b, w terminie 7 dni od dnia dokonania odpowiednio: oceny polowej materiafu siewnego, oceny laboratoryjnej materiafu siewnego, pobrania
pr6by, wystawienia swiadectw, informacji lub sporzadzenia protokotu pobrania pr6b;
2) w przypadku laboratori6w -

pisemnych sprawozdari z dokonanej
oceny laboratoryjnej materiafu
siewnego, w formie uzgodnionej
z wojew6dzkim inspektorem.

Art. 45b. 1. Minister wtasclwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzqdzenia:
1) szczeg6fowe

wymagania
osrodkow szkoleniowych,

dla

2) programy szkoleri Z zakresu oceny
polowej materiafu siewnego, oceny cech zewnetrznvch materiatu
siewnego ziemniaka, pobierania
pr6b materiatu siewnego i wykonywania badan laboratoryjnych
przez analityk6w nasiennych,

3) wz6r zaswiadczenia
szkolenia,

0

ukonczeniu

4) spos6b przeprowadzania egzaminu
z zakresu ukonczoneqo szkolenia

uwzqledniajac odpowiednio: zapewnienie przez osrodki szkoleniowe
warunk6w gwarantujqcych rzetelne
przeprowadzanie szkolen. w tym zapewnienie wykwalifikowanej kadry,
srodkow dydaktycznych oraz pomieszczen, a takze zapewnienie wlasciwepo przeprowadzania oceny po-
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lowej materiafu siewnego, pobierania pr6b materiafu siewnego i wykonywania badari laboratoryjnych rnateriatu siewnego.
2. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa,
w
drodze
obwieszczenia,
w Dzienniku Urzedowvrn Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
ogtasza wykaz osrodkow szkoleniowych upowainionych do prowadzenia szkolen w zakresie oceny polowej
materiatu siewnego, pobierania pr6b
materiatu siewnego oraz badari laboratoryjnych materiatu siewnego, podajac nazwe i adres siedziby osrodka
szkoleniowego oraz zakres udzielonego upowainienia.
Art. 45c. Minister wlasciwv do spraw rolnictwa
okresli, w drodze rozporzadzenia;
1) wymagane kwalifikacje zawodowe

w zakresie:
a) oceny polowej materiatu siewnego,
b) pobierania
siewnego,

pr6b

materiafu

c) wykonywania badan laboratoryjnych przez analityk6w nasiennych,
d) oceny cech zewnetrznvch sadzeniak6w ziemniaka,
2) warunki lokalowe oraz wyposaienie techniczne niezbedne do wykonywania oceny laboratoryjnej
materiatu siewnego oraz uzyskania akredytacji w tym zakresie,
3) sprzet wymagany do pobierania
pr6b materiatu siewnego,
4) zakres oraz spos6b wykonywania
nadzoru i kontroli akredytowanych
i upowainionych podmiot6w dokonujqcych oceny polowej materiatu siewnego, pobierania pr6b
materiatu siewnego, oceny laboratoryjnej materiatu siewnego
oraz oceny cech zewnetrznvch sadzeniak6w ziemniaka,
5) zakres oraz termin przekazywania
wojew6dzkiemu
inspektorowi
przez akredytowane laboratoria
sprawozdan, 0 kt6rych mowa
wart. 45a ust. 12 pkt 2,
6) minimalnq liczbe wykonanych
ocen oraz minimalnq liczbe pobranych prob w okreslonvr» czasie
- rnajac na wzqledzle specvfike wytwarzania i oceny poszczeqolnvch
grup i gatunk6w roslin, rozne metody
dokonywania ich oceny oraz uzvskanie wysokiej jakosci wprowadzanego
do obrotu materiatu siewnego.";
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30) wart. 46:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Pr6by materiatu siewnego do oceny laboratoryjnej pobiera sie w obecnosci prowadzacego obrot. dostawcy lub osoby przez niego
upowaznione]." ,
b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a-2d w brzmieniu:
,,2a. Pr6by, 0 kt6rych mowa w ust. 2, moqa bye
pobierane w spos6b automatyczny.
2b. Pobieranie pr6b w spos6b automatyczny
odbywa sie pod nadzorem wojew6dzkiego
inspektora.
2c. W ramach nadzoru nad pobieraniem pr6b
w spos6b automatyczny wojew6dzki inspektor moze w szczeqolnosci:
1) uczestniczvc w pobieraniu pr6b;
2) sprawdzac, czy urzadzenie do pobierania pr6b jest zgodne z zaleceniami ISTA
do metodyki pobierania pr6b okreslone]
przez ISTA;
3) sprawdzac stan techniczny urzadzenia
do pobierania pr6b;
4) sprawdzac dokumentacje dotvczaca pobierania pr6b.
2d. W przypadku gdy wojew6dzki inspektor
stwierdzi nieprawidtowoscl w pobieraniu
pr6b w spos6b automatyczny, uniernozliwiajace wtasciwa ocene laboratoryjnq materiatu siewnego, rnoze, w drodze decyzji,
zakazac stosowania urzadzenia do pobierania pr6b do czasu usuniecia stwierdzonych

nleprawidlowoscl." ,
c) w ust. 3:
-

wprowadzenie
brzmienie:

do

wyliczenia

otrzymuje

"Z pobrania pr6b materiatu siewnego sporzadza sifil protokot. kt6ry zawiera w szczeg61nosci:",
-

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) numer wtasciciela partii w rejestrze,
o kt6rym mowa wart. 54 ust. 1 albo
art. 54a ust. 2;",

-

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) date pobrania pr6by;";

31) art. 47 otrzymuje brzmienie:
"Art. 47.1. Na podstawie wynik6w poszczeg61nych ocen materiatu siewnego, z wyjatkiern oceny tozsamosci odmianowej
oraz oceny, 0 kt6rej mowa wart. 41
ust. 8 i 9, podmiot dokonujqcy oceny
wydaje:
1) swiadectwo oceny polowej
w przypadku uznania plantacji nasiennej za odpowiadajaca wymaganiom wytwarzania, [akosci lub zdrowotnosci:
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2) swiadectwo oceny laboratoryjnej
- w przypadku uznania, ze oceniana partia materiatu siewnego spetnia wymagania [akosci lub zdrowotnosci:
3) swiadectwo laboratoryjnej oceny
zdrowotnosci materiatu siewnego
ziemniaka, jezeli oceniana plantacja
nasienna ziemniaka spetnia wymagania zdrowotnosci:
4) swladectwo oceny cech zewnetrznych materiatu siewnego ziemniaka - w przypadku uznania, ze oceniana partia spetnia wymagania jakosci:
5) swiadectwo mieszanki nasiennej;
6) informacje - w przypadku dyskwaIifikacji materiatu siewnego w poszczeg61nych ocenach, jezell oceniany materiat nie odpowiada wymaganiom wytwarzania, jakosci
lub zdrowotnosci.
2. .Jezeli oceniana partia materiatu siewnego spetnia wymagania jakosci, na
wniosek wtasciciela ocenianej partii
rnoze bye wydane swiadectwo ISTA zamiast swiadectwa oceny laboratoryjnej;
w przypadku gdy swiadectwo oceny laboratoryjnej zostato juz wydane, swiadectwo ISTA wydaje sie po anulowaniu
swiadectwa oceny laboratoryjnej.
3. Swiadectwo ISTA wydaje Laboratorium Oceny Nasion, posiadajace akredvtacje ISTA, na podstawie wykonanych przez to laboratorium badari proby materiatu siewnego pobranej przez
probobiorce posiadajqcego upowaznienie kierownika tego laboratorium.
4. Swiadectwa lub informacje, 0 kt6rych
mowa w ust. 1, Sq wydawane w miejscu dokonania oceny polowej lub laboratoryjnej
materiatu
siewnego,
z wytqczeniem swiadectw dla mieszanki nasiennej oraz swladectw i informacji dla materiatu szk6tkarskiego.
5. Swiadectwo mieszanki nasiennej jest
wydawane na wniosek prowadzqcego
obr6t sporzadzajaceqo rnieszanke, na
podstawie swiadectw oceny laboratoryjnej poszczeg61nych jej sktadnik6w,
z wytqczeniem sktadnik6w, do kt6rych
nie stosuje sie przepis6w ustawy.
6. Swiadectwo oceny laboratoryjnej materiatu siewnego wydaje sie dla kazde]
ocenianej partii materiatu, a w przypadku materiatu siewnego ziemniaka
- dla ocenianej plantacji.
7. Swiadectwo mieszanki nasiennej wydaje sie rowniez dla rnieszancow ztoionych rzepaku.
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8. Swiadectwo oceny polowej materiatu
siewnego albo oceny laboratoryjnej
materiatu siewnego albo informacja
o dyskwalifikacji materiatu siewnego
zawierajq w szczeqolnosci:

Art. 47b. 1. Partie materiatu siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oznacza si~ w spos6b urnozliwiajqcy identvfikacje tego materiatu.

1) numer swiadectwa lub informacji,
date zakoriczenia badan albo oceny
oraz date wystawienia swiadectwa
lub informacji;

2. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia,
spos6b oznaczania partii materiatu
siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rnajac
na uwadze wtasciwa identvfikacje tego materiatu.";

2) oznaczenie podmiotu wystawiajq-

cego swladectwo albo lnforrnacje:
3) oznaczenie podmiotu zgtaszajqce-

go materiat siewny do oceny;
4) okreslenie nazwy gatunku i odmiany;

33) wart. 48:

a) w ust. 1:
-

5) numer partii wysianego albo ocenionego materiatu siewnego;

,,2) odmian roslin sadowniczych wpisanych
do krajowego rejestru, odpowiednich rejestr6w paristw cztonkowskich albo
paristw trzecich lub chronionych na podstawie przepis6w 0 ochronie prawnej
odmian roslin:",

6) lnforrnacje 0:
a) wielkosci plantacji albo partii,
b) wyniku ocenianego
siewnego.

materiatu

9. Na podstawie swiadectw oceny polowej materiatu szk6tkarskiego dostawcy tego materiatu wydajq wypis z tych
swiadectw.

-

uchyla sie pkt 3,

-

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) odmian roslin rolniczych niewpisanych
do krajowego rejestru, pochodzqcych
z paristw trzecich, objetvch systemem
GEeD i nieprzeznaczonych do obrotu na
obszarze Unii Europejskiej;",

10. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa
okresli. w drodze rozporzadzenia, wzory swiadectw i informacji, 0 kt6rych
mowa w ust. 1, oraz wz6r wypisu,
o kt6rym mowa w ust. 9, uwzqledniajqC grupy i gatunki roslin oraz wykonywane dla nich oceny materiatu siewnego.";
32) po art. 47 dodaje sle art. 47a i 47b w brzmieniu:
"Art. 47a. 1. Materiat siewny znajdujqcy sie w obrocie lub przygotowywany do obrotu,
z wytqczeniem materiatu siewnego,
o kt6rym mowa wart. 48a ust. 1 i 2,
podlega okresowej ocenie laboratoryjnej co najmniej w zakresie zdolnosci kietkowania, po dokonaniu kt6rej
wydaje sle inforrnacje 0 wynikach badania.
2. Minister wlasclwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia,
terminy, po uptywie kt6rych materiat
siewny podlega okresowej ocenie laboratoryjnej, majac na wzqladzie wtasclwosci poszczeg61nych gatunk6w
roslin w zakresie zdolnosci kietkowania.
3. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia,
wz6r informacji, 0 ktore] mowa
w ust. 1, uwzqledniajac grupy roslin
i gatunki oraz wykonywane dla nich
oceny materiatu siewnego.

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

b) po ust. 1 dodaje sle ust. la w brzmieniu:
"la. Za materiat siewny kategorii elitarny, z wytqczeniem materiatu przedbazowego, oraz
kategorii kwalifikowany uznaje sie materiat
siewny odpowiadajqcy wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakosci odmian miejscowych roslin pastewnych wpisanych do
krajowego rejestru.",
c) w ust. 2:
si~

-

uchyla

-

dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

pkt 2,

,,3) odmian miejscowych roslin warzywnych
wpisanych do krajowego rejestru.",
d) uchyla sie ust. 3,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Za materiat rozmnoieniowy i nasadzeniowy
odmian roslin warzywnych uznaje sie materiat uzyskany:
1) z materiatu siewnego kategorii elitarny,

kategorii kwalifikowany lub kategorii
standard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wsp61notowego katalogu
albo
2) z odmian gatunk6w:
a) cebula siedmiolatka (czosnek detv)
Allium fistulosum L.,
b) czosnek pospolity Allium sativum L.,
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c) karczoch zwyczajny Cynara scolymus L.,
d) rabarbar Rheum rhaponticum L.,
e) szalotka
(cebula
ascalonicum L.

szalotka) Allium

- wpisanych do krajowego rejestru, rejestru jednego z panstw cztonkowskich lub
wspolnotoweqo katalogu.";
34) po art. 48 dodaje sie art. 48a w brzmieniu:
"Art. 48a. 1. Za materiat siewny kategorii kwalifikowany uznaje sie material siewny
odpowiadajqcy wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakosci odmian
roslin rolniczych zgtoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrow
panstw cztonkowskich oraz przvjetych do badan, jezeli materiat ten pochodzi z testow lub doswiadczen polowych prowadzonych w celu uzyskania informacji 0 uprawie lub stosowaniu danej odmiany.

2. Za materiat siewny kategorii standard
uznaje sie materiat siewny odpowiadajqcy wymaganiom w zakresie wytwarzania i [akosci odmian roslin warzywnych zgtoszonych do krajowego
rejestru lub do rejestrow paristw
cztonkowskich oraz przvjetvch do badan, jezeli materiat ten pochodzi z testow lub doswiadczen polowych prowadzonych w celu uzyskania praktycznej wiedzy z doswiadczen podczas uprawy.
3. Prowadzenie testow lub doswiadczen
polowych odmian roslin rolniczych
zgtoszonych do krajowego rejestru
wymaga zgody dyrektora Centralnego Osrodka.
4. Prowadzenie testow lub doswiadczen
polowych odmian roslin warzywnych
zgtoszonych do krajowego rejestru
lub odpowiednich rejestrow panstw
cztonkowskich oraz przvjetvch do badan wymaga zgody odpowiednio dvrektora Centralnego Osrodka lub wtasciwego urzedu panstwa cztonkowskiego.
5. Decvzje w sprawie wvrazenia zgody
na prowadzenie testow lub doswiadczen polowych dyrektor Centralnego
Osrodka wydaje na wniosek zainteresowanego hodowcy lub upowaznlonej przez niego osoby, ktora bedzie
prowadzita obrot materiatem siewnym wytworzonym w ramach tych testow lub doswiadczen,
6. Wniosek,
wiera:

0

ktorvrn mowa w ust. 5, za-

1) irnie, nazwisko i adres miejsca zamieszkania hodowcy albo nazwe
i adres jego siedziby;
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2) nazwe rodzaju lub gatunku roslinv
w [ezvku polskim i po tacinie oraz:
a) w przypadku roslin rolniczych:
- opis odmiany,
- zakres przewidywanych testow lub doswiadczen polowych,
- panstwo cztonkowskie, w ktorym beda przeprowadzane testy lub doswiadczenia polowe,
- miejsce prowadzenia zachowania odmiany,
b) w przypadku roslin warzywnych:
- opis odmiany,
- miejsce prowadzenia zachowania odmiany.

7. Do wniosku, 0 ktorvm mowa w ust. 5,
dotacza sle w szczeqolnosci:
1) inforrnacje 0 wielkosci prowadzonych testow lub doswiadczen polowych oraz przewidywanym zbiorze nasion;
2) wskazanie paristw cztonkowskich,
na ktorvch terytorium wnioskodawca zamierza wprowadzic uzyskany materiat siewny;
3) potwierdzenie 0 przvjeciu odmiany do badari rejestrowych przez
wtasciwv urzad panstwa cztonkowskiego - w przypadku roslin
warzywnych;
4) kopie zgody na prowadzenie testow lub doswiadczen polowych
- w przypadku gdy wniosek dotyczy kontynuacji prowadzonych
wczesnie] testow lub doswiadczeri
polowych.
8. Dyrektor Centralnego Osrodka wydaje decvzje w sprawie wvrazenia zgody na prowadzenie testow lub doswiadczeri polowych:
1) roslin rolniczych, [ezeli zostana
one przeprowadzone w celu uzyskania informacji 0 uprawie lub
stosowaniu danej odmiany;
2) roslin warzywnych, jezell zostana
one przeprowadzone w celu uzyskania praktycznej wiedzy z doswiadczen podczas uprawy.
9. Decvzje, 0 ktorej mowa w ust. 5, wydaje sie na okres roku.
10. Decyzja w sprawie wvrazenia zgody
na prowadzenie testow lub doswiadczen polowych, na wniosek zainteresowanego podmiotu, rnoze zostac

przedluzona:

-
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1) w przypadku roslin rolniczych -[ednorazowo, na okres nie dluzszv
niz rok;

waf technoloqie sporzadzania tych
mieszanek oraz posiada urzadzenia
niezbedne do ich sporzadzanla,

2) w przypadku roslin warzywnychdwukrotnie, przy czym okres kazdego przedtuzenia nie moze bye
dtuzszv niz rok.

6. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa

11. W decyzji,
okresla sie:

0

okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje mieszanek materiafu siewnego,
ich skfad gatunkowy oraz typ uzvtkowania, terminy, po upfywie kt6rych
mieszanki te podlegajq okresowej ocenie laboratoryjnej, a takze sposob postepowania przy sporzadzaniu mieszanek roslin pastewnych przeznaczonvch
na cele pastewne i spos6b kontrolowania przez wojew6dzkiego inspektora procesu sporzadzania tych mieszanek, rnajac na uwadze obowiazujace
przepisy Unii Europejskiej w zakresie
sporzadzania mieszanek materiafu
siewnego oraz wtasciwosci poszczeg61nych gatunk6w w zakresie zdolnosci kietkowania.";

kt6rej mowa w ust. 5,

nazwe gatunku;
2) tymczasowq nazwe odmiany;
1)

3) okres prowadzenia test6w lub do-

swiadczeri polowych;
4) miejsce oraz powierzchnie, na ktorej beda prowadzone testy lub doswladczenia polowe;
5) ilosc materiafu siewnego pochodzaca z test6w lub doswiadczen
polowych, jaka rnoze bye wprowadzona do obrotu - w przypadku
roslin rolniczych.

12. Dyrektor Centralnego Osrodka informuje Kornisje Europejskq oraz wfasciwe urzedv panstw czfonkowskich
o przvjetvch wnioskach na prowadzenie test6w lub doswiadczen polowych oraz 0 wvrazonvch w tym zakresie zgodach.";
35) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. 1. Za rnieszanke materiatu siewnego
uznaje sie mleszanke sporzadzona
z dopuszczoneqo do obrotu materiafu
siewnego, 0 okreslonvrn przez prowadzqcego obr6t procentowym skfadzie
tej mieszanki.

2. Swiadectwo dla mieszanki materiafu
siewnego, 0 kt6rym mowa wart. 47
ust. 1 pkt 5, wydaje wojew6dzki inspektor albo prowadzqcy obr6t wpisany do
rejestru, 0 kt6rym mowa wart. 54
ust. 1, kt6ry sporzadzit rnieszanke i posiada laboratorium, kt6re uzyskato
akredvtacje na dokonywanie oceny laboratoryjnej roslin pastewnych.
3. W skfad mieszanki materiafu siewnego
mogq wchodzic:

1) rozne gatunki roslin uprawnych
(mieszanka gatunkowa);
2) rozne odmiany jednego gatunku

(mieszanka odmianowa).

4. W skfad mieszanki materiafu siewnego
mogq rowniez wchodzic skfadniki, do
kt6rych nie stosu]e sie przepis6w ustawy.
5. Mieszanki roslin pastewnych przeznaczone na cele pastewne rnoze sporzadzac prowadzqcy obrot. kt6ry opraco-

36) uchyla sie art. 50;
37) wart. 51:

a) ust. 1 i 2 otrzymujq brzmienie:
" 1. Za pobranie urzedowvch pr6b i ocene materiafu siewnego, dokonywanq przez organ
Panstwowe] Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa, pobiera sle opfaty.
2. Optaty, 0 kt6rych mowa w ust. 1, pobiera sie
rowniez w przypadku, gdy pobrania urzedowych pr6b lub oceny materiatu siewnego
nie rnozna byfo dokonac z winy wnioskodawcy.",
b) dodaje sle ust. 4 w brzmieniu:

,,4. W razie niewniesienia opfat za pobranie
urzedowvch pr6b i ocene materiatu siewnego wojew6dzki inspektor informuje 0 tym
wtasciwv urzad skarbowy.";
38) wart. 52:

a) ust. 1 i 2 otrzymujq brzmienie:
" 1. .lezeli skladajacy wniosek 0 dokonanie oceny
polowej, oceny laboratoryjnej, laboratoryjnej
oceny zdrowotnosci lub oceny cech zewnetrznych materiatu siewnego nie zgadza
sie z wynikiem oceny zawartym w swiadectwie albo informacji, wystawionych przez
akredytowane podmioty, rnoze zwrocic sle
do wojew6dzkiego inspektora wtasciweqo ze
wzqledu na miejsce dokonywania oceny
z wnioskiem 0 ponowne dokonanie oceny.
2. .Jezell skfadajqcy wniosek 0 dokonanie oceny polowej, oceny laboratoryjnej, laboratoryjnej oceny zdrowotnosci lub oceny cech
zewnetrznvch materiafu siewnego nie zgadza sie z wynikiem oceny zawartym w swiadectwie albo informacji, wystawionych
przez wojew6dzkiego inspektora, rnoze
zwrocic sie do Glowneqo Inspektora z wnioskiem 0 ponowne dokonanie oceny.",
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
,,7. Minister wtasciwv do spraw rolnietwa w porozumieniu z ministrem wtasciwvm do
spraw finans6w publieznyeh okresli, w drodze rozporzqdzenia, wvsokosc optat za pobranie urzedowvch pr6b i dokonanie oeeny,
o kt6ryeh mowa wart. 51 ust. 1, oraz za dokonanie oeeny tozsarnosci odmianowej,
biorac pod uwaqe koszty poniesione na dojazd do plantaeji lub miejsea pobrania proby, czas potrzebny na dokonanie oeeny lub
pobranie pr6by, zuiyeie materiat6w i odezynnik6w stosowanyeh przy dokonywaniu
oeeny lub pobieraniu pr6by, a takze gatunek
oraz qrupe roslin i rodzaj dokonywanej oeeny.";
39) wart. 54:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Przepisy ust. 1 nie dotvcza:
1) produeent6w materiatu rozmnoieniowego i nasadzeniowego roslin warzywnyeh
i ozdobnyeh oraz materiatu szk6tkarskiego, wytworzonego i sprzedawanego na
terenie tego samego powiatu, jeieli jest
on przeznaezony na niezarobkowe potrzeby wtasne odbiorey;
2) dostawe6w.",

b) w ust. 4:
-

po pkt 4 dodaje sie pkt 4a w brzmieniu:
,,4a) wskazanie miejsea lub miejse wykonywania obrotu materiatem siewnym;",

-

po pkt 5 dodaje sie pkt 5a w brzmieniu:
,,5a) irnie i nazwisko osoby upowainionej
do reprezentowania przedsiebiorcv
w ezasie kontroli dokonywanej przez
wojew6dzkiego inspektora;",

e) po ust. 7 dodaje

si~

ust. 7a-7e w brzmieniu:

,,7a. W przypadku zmiany miejsea zamieszkania
albo siedziby przedsiebiorca informuje
o tym wojew6dzkiego inspektora wlasciwego ze wzqledu na dotyehezasowe miejsee zamieszkania albo siedzibe przedsiebiorcy.
7b. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 7a,
wojew6dzki inspektor wtasciwv ze wzqledu na dotyehezasowe miejsee zamieszkania albo siedzibe przedsiebiorcv powiadamia 0 zmianie miejsea zamieszkania albo
siedziby przedsiebiorcv wojew6dzkiego inspektora wtaseiwego ze wzqledu na nowe
miejsee zamieszkania albo siedzibe przedsiebiorcv i przekazuje mu wniosek, na podstawie kt6rego dokonano wpisu do rejestru, wraz z oswiadczeniem, 0 kt6rym mowa w ust. 5.
7e. Wojew6dzki inspektor wtasciwv ze wzqledu na nowe miejsee zamieszkania albo siedzibe przedsiebiorcv dokonuje wpisu
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przedsiebiorcv do rejestru na podstawie
dokument6w, 0 kt6ryeh mowa w ust. 7b,
oraz wydaje zaswiadczenle 0 dokonaniu
wpisu do rejestru; wpis do rejestru nie podlega optacie.";

40) po art. 54 dodaje sie art. 54a-54e w brzmieniu:
"Art. 54a. 1. Przepis6w art. 54 nie stosuje sie do:
1) rolnik6w w rozumieniu przepis6w
o ubezpieezeniu spoteeznym rolnik6w prowadzqeyeh obr6t materiatem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie;
2) gospodarstw pomoeniezyeh jed-

nostek budietowyeh, kt6re prowadza dziatalnosc w zakresie obrotu
materiatem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym.
2. Podmioty, 0 kt6ryeh mowa w ust. 1,
rnoqa prowadzic obr6t materiatem
siewnym po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiot6w prowadzacvch obr6t
materiatem siewnym, zwanego dalej
"rejestrem rolnik6w".
3. Przepisy ust. 2 nie dotvcza:
1) producent6w materiatu rozrnnozeniowego i nasadzeniowego roslin
warzywnyeh i ozdobnyeh oraz materiatu szk6tkarskiego, wytworzonego i sprzedawanego na terenie
tego samego powiatu, jeieli jest
on przeznaezony na niezarobkowe
potrzeby wtasne odbiorey;
2) dostawe6w.
4. Organem prowadzacvrn rejestr rolnik6w jest wojew6dzki inspektor wtasciwv ze wzqledu na miejsee zamieszKania albo siedzibe podmiotu, 0 ktorym mowa w ust. 1.
5. Rejestr rolnik6w rnoze bye prowadzony w systemie informatyeznym.
6. Decvzje w sprawie wpisu do rejestru
rolnik6w, na wniosek zainteresowanego, wydaje wojew6dzki inspektor
wtasciwv ze wzqledu na miejsee zamieszkania rolnika, 0 kt6rym mowa
w ust. 1.
7. Wniosek 0 wpis do rejestru rolnik6w
zawiera nastepujace dane:
1) irnie, nazwisko, miejsee zamieszKania i adres albo nazwe, siedzibe
i adres;
2) numer
(NIP);

identyfikaeji

podatkowej

3) wskazanie grup roslin uprawnych,
kt6ryeh dotvczvc ma wpis do rejestru rolnik6w;
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4) irnie i nazwisko osoby upowaznionej do kontakt6w z wojew6dzkim
inspektorem;

1) nakazac, w drodze zaleceri pokontrolnych,
usuniecie
uchvbien
w oznaczonym terminie;

5) date i podpis.

2) w drodze decyzji wvkreslic ten
podmiot z rejestru rolnik6w.

8. Wraz z wnioskiem

0 wpis do rejestru
rolnik6w podmiot, 0 kt6rym mowa
w ust. 1, sktada oswiadczenie nastepujace] tresci:

2. Decyzja, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2,
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

"Oswiadczam, ze:

3. Podmiot wvkreslonv z rejestru rolnik6w na podstawie decyzji, 0 kt6rej
mowa w ust. 1 pkt 2, rnoze ponownie
wvstapic z wnioskiem 0 wpis do tego
rejestru nie wczesnie] niz po uptywie
3 lat od dnia wydania decyzji 0 wykresleniu z rejestru rolnik6w.";

1) dane zawarte we wniosku 0 wpis
do rejestru podmiot6w prowadzacych obr6t materiatem siewnym
sa kompletne i zgodne z prawda:
2) znane mi sa i spetniam warunki
wykonywania dziatalnosci w zakresie obrotu materialem siewnym, okreslone w ustawie z dnia
26 czerwca 2003 r. 0 nasiennictwie.".

9. Oswiadczenie,
0
kt6rym mowa
w ust. 8, powinno rowniez zawierac:
1) irnie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwe, siedzibe
i adres podmiotu, 0 kt6rym mowa
w ust. 1;
2) oznaczenie miejsca i date zlozenla
oswladczenia:
3) pod pis osoby skladajace] oswiadczenie.
10. Wpisowi do rejestru rolnik6w podlegajq dane, 0 kt6rych mowa w ust. 7
pkt 1-4.
Art. 54b. 1. Rejestr rolnik6w jest jawny. Kazdv ma
prawo dostepu do zawartych w nim
danych za posrednictwem wtasciwego miejscowo wojew6dzkiego inspektora.
2. Dla podmiotu, 0 kt6rym mowa
wart. 54a ust. 1, wpisanego do rejestru rolnik6w prowadzi sie akta rejestrowe, obejrnujace w szczeqolnosci
dokumenty stanowiqce podstawe
wpisu oraz decyzje dotvczace zmiany
lub wvkreslenia wpisu.
3. Podmiot, 0 kt6rym mowa wart. 54a
ust. 1, jest obowiqzany zgtosic zm iane danych wpisanych do rejestru rolnik6w w terminie 14 dni od dnia za]scia zdarzenia, kt6re spowodowato
zrniane tvch danych.
Art. 54c. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia
przez podmiot, 0 kt6rym mowa
wart. 54a ust. 1, warunk6w wymaganych do prowadzenia obrotu materiatem siewnym wojew6dzki inspektor,
wtasciwv ze wzpledu na miejsce zamieszkania albo siedzibe, rnoze:

41) wart. 55:
a) wust.1:
-

zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

.Prowadzacv obr6t jest obowiqzany:",
-

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) sktadac wtasclwernu wojew6dzkiemu inspektorowi pisemne informacje dotvczace obrotu materiatem siewnym, w tym
materiatem przvwozonvrn z paristw trzecich;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Przepisy ust. 1 pkt 2 lit. a-e nie dotvcza
przedsiebiorcv, 0 kt6rym mowa wart. 54
ust. 1, kt6ry nabyt materiat siewny w zamknietvm opakowaniu i nie przepakowat tego materiatu.",
c) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Obowiazek sktadania informacji, 0 kt6rych
mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy materiatu
siewnego nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od innych prowadzacych obr6t.",
d) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) zakres i terminy sktadania informacji 0 obrocie materiatem siewnym, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzqlednieniern poszczeg61nych gatunk6w oraz danych 0 produkcji wtasnej, zakupie, sprzedazv i zapasach, pozwalajqcych zbilansowac obr6t rnateriatem siewnym u kazdeqo prowadzacego obr6t na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;" ;
42) po art. 55 dodaje sie art. 55a w brzmieniu:
"Art. 55a. 1. Hodowca wprowadzajqcy do obrotu
materiat siewny roslin warzywnych
kategorii standard wtasnych odmian
jest obowiqzany:
1) przechowywac i udostepniac przez
okres 3 lat dokurnentacje dotvczaca wytworzenia kazde] partii mate-
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z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiatem rozmnoieniowym winorosn (Oz. Urz. WE L 122 z 14.05.1975) oraz
decyzji Komisji 2005/325/WE z dnia
8 marca 2005 r. zwalniajqcej Hepublike
Czeska, Hepublike Estonska, Hepublike
Cvprvjska, Hepublike Lotewska. Republike l.ltewska, Hepublike Malty i Rzeczpospolita Polska z obowiazku stosowania
do niekt6rych gatunk6w dyrektyw Rady
66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG,
1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiatem siewnym roslin pastewnych, materiatem siewnym zboz, materiatem do wegetatywnego rozmnaiania
winorosli. lesnvrn materiatem rozmnoieniowym oraz materiafem siewnym roslin
oleistych i wt6knistych (Oz. Urz. UE L 109
z 29.04.2005, str. 1);",

riatu siewnego wojew6dzkiemu
inspektorowi
wtasciwernu
ze
wzqledu na siedzibe hodowcy albo miejsce jego zamieszkania lub
wtasciwym urzedorn innego panstwa czfonkowskiego;
2) przechowywae i udostepniac przez
okres 2 lat pr6by wzorcowe z kazdej:
a) wytworzonej i wprowadzonej
do obrotu partii materiafu siewnego, Iiczac od dnia wprowadzenia tej partii do obrotu,
b) partii materiafu siewnego odmian skreslonvch z krajowego
rejestru, liczac od dnia ich skrestenia
wojew6dzkiemu inspektorowi
wlasclwernu ze wzqledu na siedzibe hodowcy albo miejsce jego zamieszkania lub wtasciwvrn urzedom innego panstwa czfonkowskiego;

-

,,6) materiat siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian roslin rolniczych pochodzqcych z panstw trzecich objetvch system em GECD, nieprzeznaczony
do obrotu na obszarze Unii Europejskiej;

3) sktadac wojew6dzkiemu inspektorowi wtasciwernu ze wzqledu na
sledzibe hodowcy albo miejsce jego zamieszkania sprawozdanie
o ilosci wprowadzonego do obrotu materiatu siewnego.

7) materiat rozmnoieniowy i nasadzeniowy
roslin warzywnych uzyskany:
a) z materiatu siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard odmian wpisanych do
krajowego rejestru lub wsp6lnotowego katalogu albo skreslonvch z krajowego rejestru lub wsp61notowego katalogu i zdegradowanych do najniiszego stopnia rozmnoienia,

2. Minister wlasciwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia,
wielkosc pr6b wzorcowych, 0 kt6rych
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zakres i terminy skfadania sprawozdania, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 3, rnajac na
wzqledzie zbilansowanie obrotu materiatem siewnym roslin warzywnych
kategorii standard.";

b) z odmian gatunk6w, 0 kt6rych mowa
wart. 48 ust. 5 pkt 2;
8) materiaf rozmnoieniowy i nasadzeniowy
roslin ozdobnych lub gatunk6w roslin
uiytkowanych w celach ozdobnych oraz
odmian roslin:

43) wart. 57:
a) w ust. 1:
-

a) tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

pkt 3 i 4 otrzvmuja brzmienie:
,,3) materiaf siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian roslin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestr6w paristw
cztonkowskich albo panstw trzecich lub
chronionych na podstawie przepis6w
o ochronie prawnej odmian roslin:
4) materiat siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard
odmian winorosli oraz materiaf rozmnoieniowy winorosli, jeieli moie bye dopuszczony do obrotu na podstawie przepis6w decyzji Komisji 75/287/EWG z dnia
18 kwietnia 1975 r. w sprawie derogacji
Kr61estwa Danii, Irlandii, Kr61estwa Niderland6w, Zjednoczonego Kr61estwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii P6tnocnej ze
stosowania zapis6w dyrektywy Rady

pkt 6-9 otrzymujq brzmienie:

b) chronionych na podstawie przepis6w
o ochronie prawnej odmian, lub
c) wpisanych do rejestr6w paristw cztonkowskich albo paristw trzecich, lub
d) znajdujqcych si~ na liscie odmian prowadzonej przez dostawce:
9) materiaf siewny odmian miejscowych
roslin pastewnych wpisanych do kra]owego rejestru;",
-

pkt 14 otrzymuje brzmienie:
,,14) materiaf siewny odmian wpisanych do
wsp61notowego katalogu lub krajowego rejestru, wytworzony w panstwie
trzecim, w kt6rym obowiazu]e system
oceny r6wnowainy z system em obowiqzujqcym w Unii Europejskiej;",
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dodaje sie pkt 15 w brzmieniu:
,,15) materiat siewny kategorii kwalifikowany roslin rolniczych i kategorii standard
roslin warzywnych, a ktorvch mowa
wart. 48a.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dopuszcza sie materiat siewny kategorii standard odmian miejscowych roslin warzywnych wpisanych do krajowego
rejestru.",
c) po ust. 2 dodaje sle ust. 2a i 2b w brzmieniu:
,,2a. Obrot materiatem siewnym wymienionym
w ust. 1 pkt 15 moie bye prowadzony
w okresie, na jaki zostata uzyskana zgoda
na prowadzenie testow lub doswiadczeri
polowych.

2b. Wnioskodawca jest obowiqzany informowac dyrektora Centralnego Osrodka a ilosci wprowadzonego do obrotu materiatu
siewnego, wymienionego w ust. 1 pkt 15,
w okresie, a ktorvrn mowa w ust. 2a, w terminie 30 dni ad dnia wprowadzenia tego
materiatu do obrotu.",
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Materiat siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie moie bye dopuszczony
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) materiat siewny kategorii elitarny roslin
rolniczych i warzywnych, a w przypadku
koniczyny tqkowej rowniez kategorii
kwalifikowany, ktorv nie spetnia okreslonych dla danej kategorii wymagati dotyczacvch zdolnosci kietkowania;",

-

dodaje

44) wart. 59:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Materiat siewny znajdujqcy sie w obrocie,
z zastrzeieniem art. 62, powinien bye zaopatrzony w etykiety wydawane przez:
1) wojewodzkieqo inspektora - dla materiatu siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
2) wtasciwv urzad paristwa cztonkowskiego
- dla materiatu siewnego wytworzonego na obszarze tego paristwa, alba
3) prowadzqcych obrot.",
b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:
" 1a. Etykiety, a ktorvch mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
Sq etykietami urzedowvmi.",
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Na etykietach umieszcza sie informacje
identyfikujqce materiat siewny oraz informacje wymagane na podstawie odrebnvch
przepisow." r
d) ust.7 otrzymuje brzmienie:
,,7. W celu zabezpieczenia opakowania materiatu siewnego mogq bye stosowane plomby
wydawane przez wojewodzkich inspektorow, zwane dalej "plombami urzedowvmi",
lub plomby prowadzqcych obrot.",
e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

e) w ust. 5:
-
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si~

pkt 5 w brzmieniu:

,,5) materiat siewny kategorii kwalifikowany
roslln rolniczych i warzywnych, ktorv nie
spetnia wymagati dotyczqcych zdolnosci
kietkowania." ,
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. Decyzje, a ktorvch mowa w ust. 5 pkt 1-3
oraz w pkt 5, minister wtasciwv do spraw
rolnictwa wydaje po uzgodnieniu z Kornisja
Europejskq i patistwami cztonkowskimi.",
g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
,,8. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa moze, w drodze rozporzqdzenia, wprowadzic
zakaz obrotu materiatem siewnym okreslonych odmian wpisanych do wspolnotowvch
kataloqow, rnajac na wzqledzie ich nieprzydatnosc do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub
koniecznosc unikania zagroieti dla srodowiska oraz zdrowia ludzi i zwlerzat.":

,,1) materiatu siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii handlowy;",
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
,,9. Etykiety i plomby prowadzqcych obrot rnogq bye stosowane dla materiatu siewnego
kategorii standard roslin warzywnych oraz
dla matych opakowan WE.",
g) dodaje sie ust. 11 i 12 w brzmieniu:
,,11. W przypadku matych opakowati WE etykiete moie stanowic trwaty nadruk lub stempel umieszczony na tych opakowaniach.
12. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa rnoze, w drodze rozporzadzenla. wprowadzic
obowiqzek etykietowania matych opakowan WE materiatu siewnego burakow etykietami urzedowvrni, rnajac na uwadze
usprawnienie kontroli obrotu tym materiatern.";
45) art. 60 otrzymuje brzmienie:
"Art. 60. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa
okresli. w drodze rozporzadzenia, jakie
opakowania materiatu siewnego uznaje
sie za mate opakowania WE, biorac pod
uwaoe rodzaj i gatunek roslin, kategori~
materiatu siewnego oraz mase netto
opakowania.";
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46) po art. 60 dodaje sie art. 60a w brzmieniu:
"Art. 60a. 1. Materiat siewny roslin rolniczych
i warzywnych kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany, kategorii handlewy i kategorii standard, znajdujqcy
sie w obrocie, rnoze zostac przepakowany i przeetykietowany, pod urzedowym nadzorem, po uzyskaniu pisemnej zgody przedsiebiorcv, 0 ktorym mowa wart. 54 ust. 1:

Poz. 639

48) po art. 61 dodaje sie art. 61a w brzmieniu:
"Art. 61a. Do kazde] partii materiatu siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie, 0 ktorym mowa wart. 57 ust. 1 pkt 12, dotacza si~ inforrnacje 0 dostarczonym rnateriale, zwana dalej "dokumentem towa rzvszacvm" ." ;
49) wart. 62:
a) w ust. 3:

1) kt6rego numer w rejestrze znajduje sie na etykiecie materiatu siewnego przed jego przepakowaniem
- w przypadku materiatu siewnego wyprodukowanego na tervtorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

-

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2) wprowadzajqcego materiat slewny do obrotu na terytorium Hzeczypospolitej Polskiej - w przvpadku materiatu siewnego pochodzqcego z innego panstwa cztonkowskiego.

-

2. W

przypadku, 0 kt6rym mowa
w ust. 1, numer partii przepakowanego i przeetykietowanego materiatu
siewnego pozostaje niezmieniony,
a na etykiecie umieszcza sie wyrazy
"przepakowano i przeetykietowano
w ... (miejsce przepakowania i przeetykietowania) przez ... (firma i numer z rejestru)".":

47) wart. 61 ust. 1-4 otrzymujq brzmienie:
" 1. Etykiety i plomby urzedowe, na wniosek prowadzqcego obr6t i dostawcy, wydaje odptatnie
wojew6dzki inspektor.
2. Wojew6dzki inspektor rnoze upowaznic na
czas okreslonv prowadzqcego obr6t i dostawce do wypetniania etykiet urzedowvch, jezeli:
1) przestrzega on przepis6w 0 nasiennictwie
oraz daje qwarancje rzetelnego wypetniania
etykiet;
2) bedzie rejestrowat numery otrzymanych
etykiet wydanych dla okreslonvch partii
materiatu siewnego oraz zniszczonych podczas druku.
3. Prowadzqcy obr6t i dostawca upowaznionv do
wypetniania etykiet:
1) prowadzi ewidencje etykiet;
2) na etykietach umieszcza sw6j numer z rejestru, rejestru rolnik6w albo rejestru przedsiebiorcow prowadzonego na podstawie
przepis6w 0 ochronie roslin.
4. Wojew6dzki inspektor sprawuje kontrole nad
prawidtowym wypetnianiem etykiet urzedowych przez prowadzqcych obr6t i dostawc6w,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,
w drodze decyzji, nakazuje ich zniszczenie.";

,,1) oznaczenie "jakose WE";",
,,3) napis "Panstwowa Inspekcja Ochrony
Roslin i Nasiennictwa";",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) numer w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym na podstawie przepis6w
o ochronie roslin:",
b) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:
,,3a. Dokument dostawcy dotqczony do materiatu przeznaczonego dla odbiorc6w, ktorzy nie zajmujq sie zawodowo uprawa roslin sadowniczych, warzywnych lub ozdobnych, rnoze nie zawierac informacji, 0 ktorej mowa w ust. 3 pkt 6.",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Dokumentem dostawcy rnoze bye paszport
roslin. jezeli beda umieszczone na nim infermacje,o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 10,
12 i 13.",
d) dodaje sie ust. 6-9 w brzmieniu:
,,6. Wypis ze swiadectwa dolacza sie do kazdej
przesytki materiatu szk6tkarskiego zawiera[ace] [edna lub kilka partii tego materiatu.
7. Materiat szk6tkarski kategorii kwalifikowany
oraz materiat rozrnnozenlowv winorosli,
znajdujqcy sie w obrocie i przeznaczony dla
odbiorcy, kt6ry nie zajmuje sie zawodowo
uprawa tych roslin, zaopatruje sie wytqcznie
w etvkiete urzedowa,
8. Materiat szk6tkarski roslin sadowniczych kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany,
znajdujqcy sie w obrocie, rnoze bye przeetykietowany po uzyskaniu pisemnej zgody dostawcy, kt6rego numer w rejestrze przedsiebiorc6w, prowadzonym na podstawie przepis6w 0 ochronie roslin, znajduje sie na etykiecie materiatu szk6tkarskiego przed przeetykietowaniem.
9. Dostawca jest obowiqzany przechowywae
kopie dokument6w dostawcy lub wypis6w
ze swiadectw przez okres 3 lat od dnia ich
wydania.";
50) wart. 63 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) tresci informacji zamieszczanych na etykietach oraz w dokumencie towarzyszqcym,";
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51) uchyla sie rozdziat 6;
52) wart. 66:
a) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a-2c w brzmieniu:
,,2a. Pobieranie prob urzedowvch i ocena, dokonywane przez organ Paristwowe] Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa w ramach kontroli, nie podlegajq optacie.
2b. Kontroli materiatu siewnego dokonuje sie
z urzedu lub na uzasadnionv wniosek.

Poz. 639

54) art. 67 otrzymuje brzmienie:
"Art. 67. 1. Kto prowadzi obrot materiatem siewnym niezgodnie z warunkami okreslonymi wart. 57 ust. 1, ta, 2a, 3 i 4, jest
obowiqzany do wniesienia na rachunek urzedu skarbowego, wtasciwaqo
ze wzqledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania prowadzqcego obrot, oplaty sankcyjnej stanowiace] 300 % kwoty naleznej za sprzedany lub dostarczony materiat siewny.

2c. Jeieli w wyniku kontroli partii materiatu
siewnego zachodza watpliwosci co do jakosci i tozsamosci odmianowej tego materlalu, przeprowadza sie badania genetyczne tego materiatu.",

2. Stwierdzenie prowadzenia obrotu rnateriafem siewnym niezgodnie z warunkami okreslonvmi wart. 57 ust. 1, 1a,
2a, 3 i 4, ilosc sprzedanego lub dostarczonego materiatu siewnego oraz wysokosc optaty sankcyjnej, 0 ktorej mowa w ust. 1, okresla, w drodze decyzji,
wojewodzki inspektor wlasciwv ze
wzqledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania prowadzqcego obrot materiatem siewnym.";

b) ust. 3 i 4 otrzvrnuja brzmienie:

,,3. Jeieli w wyniku kontroli materiatu siewnego stwierdzono, ze jedna lub kilka partii nie
odpowiada wymaganiom [akosci albo wymaganiom obowiazujacvrn przy wytwarzaniu, ocenie, przechowywaniu lub w obrocie
tym materiatem, wojewodzki inspektor,
w drodze decyzji, moze:
1) zakazac prowadzenia obrotu partie materiatu siewnego nlespetniajaca wvmaqan:
2) nakazac poddanie partii materiatu siewnego niespefniajqcej wymagan zabiegom uniemoiliwiajqcym uiycie go do
siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji
lub tylko do rozmnazania roslin.
4. Decyzje, 0 ktorvch mowa w ust. 3, podlegajq natychmiastowemu wykonaniu.",
c) dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Minister wtasciwv do spraw rolnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, urzedowa metode przeprowadzania badari genetycznych
materiatu siewnego, biorac pod uwaqe metody okreslone w wytycznych OEeD dla testow upraw kontrolnych i polowej kontroli
upraw nasiennych oraz bezpieczenstwo obrotu materiatem siewnym.";
53) po art. 66 dodaje sie art. 66a w brzmieniu:
"Art. 66a. 1. Z materiatu siewnego znajdujqcego
sie w obrocie pobiera sie kontrolne
probv do wspolnotowvch testow
i doswladczen porownawczvch. w celu sprawdzenia jego [akosci oraz harmonizacji metod dokonywania oceny.
2. Gtownv Inspektor pobiera i przesyta
probv materiafu siewnego, 0 ktorvch
mowa w ust. 1, do odpowiednich jednostek prowadzacvch wspolnotowe
doswiadczenia i testy porownawcze,
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotvczacvrni przeprowadzania
doswiadczeri i testow porownawczych.";

55) wart. 70 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) prowadzi obrot materiatem siewnym bez
wpisu do rejestru rolnlkow,".
b) po pkt 4 dodaje

si~

pkt 4a w brzmieniu:

,,4a) sktada wojewodzkiernu inspektorowi nieprawdziwe informacje dotvczace obrotu
materiafem siewnym,",
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) nie zaopatruje materiafu siewnego w etykiety, nie dotacza dokumentu towarzvszacego lub dokumentu dostawcy, wypisu ze
swiadectwa, nie stosuje plomb oraz nie zabezpiecza opakowan z materiatem siewnym zgodnie z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1,
art. 61a lub art. 62 lub podaje na etykietach
informacje niezgodne ze swiadectwern.",
d) uchyla sie pkt 6,
e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,,9) nie bedac wpisanym do rejestru albo rejestru rolnikow, sprzedaje poza terenem powiatu, w ktorvm wytworzyt, material siewny rozmnoieniowy roslin warzywnych
i ozdobnych oraz materiat szkotkarski przeznaczony dla odbiorcy na jego wtasne, niezarobkowe potrzeby,",
pkt 10 na koncu dodaje sie przecinek
i pkt 11-23 w brzmieniu:

f) w

" 11) bez wymaganej zgody prowadzi testy lub
doswiadczenia polowe odmian roslin rolniczych lub roslin warzywnych,
12) sporzadza mieszanki roslin pastewnych
przeznaczone na cele pastewne, nie posiadajac opracowanej technologii sporzadzania tych mieszanek oraz urzadzeri niezbednych do ich sporzadzanla,
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13) sporzadza protok6t, 0 kt6rym mowa
wart. 46 ust. 3, na formularzu, kt6ry nie
jest zgodny z wzorem okrsslonvm w przepisach wydanych na podstawie art. 46
ust.4,

Art. 2. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Oz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z pozn, zm. 3 ))
wprowadza sie nastepujace zmiany:
1) wart. 13 w ust. 4 w pkt 4 kropke zastepuje sie
sradnikiern i dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

14) wydaje swiadectwa lub informacje, 0 ktomowa wart. 47 ust.
1-6
rych
i art. 47a ust. 1, lub wypisy ze swiadectw
na formularzach, kt6re nie sa zgodne
z wzorami okreslonvrni w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 10
i art. 47a ust. 3,

,,5) numer identyfikacji podatkowej (NIP).";
2) wart. 18 w ust. 3 dodaje sie pkt 12 w brzmieniu:
,,12) numer identyfikacji podatkowej (NIP).";
3) wart. 38 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

15) nie oznacza partii materiatu siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolite] Polskie] numerem utworzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 47b ust. 2,

,,4) zostat ustalony najwvzszv dopuszczalny poziom pozostatosci w srodkach spozvwczvch,
kt6rych dotyczy zastosowanie tego srodka, na
podstawie przepis6w rozporzqdzenia (WE)
nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie naiwvzszych dopuszczalnych poziom6w pozostatosci
pestvcvdow w zvwnosci i paszy pochodzenia
roslinneqo i zwierzeceqo oraz na ich powierzchni, zmieniajqcego dvrektvwe Rady
91/414/ EWG (Oz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005,
str. 1) lub przepisow 0 warunkach zdrowotnych zvwnosci i zvwienia:":

16) bedac hodowcq wprowadzajqcym do obrotu materiat siewny kategorii standard
roslin warzywnych wtasnych odmian, nie
przechowuje lub nie udostepnia wojew6dzkiemu inspektorowi dokumentacji,
o ktorej mowa wart. 55a ust. 1 pkt 1,
17) bedac hodowca. wprowadza do obrotu
materiat siewny kategorii standard roslin
warzywnych wtasnych odmian, nie przechowuje lub nie udostepnia wojew6dzkiemu inspektorowi lub wtasciwernu
urzedowi innego panstwa cztonkowskiego prob, 0 ktorvch mowa wart. 55a ust. 1
pkt 2,

4) wart. 44 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Przepisy ust. 1, 3 i 5 stosuje sie odpowiednio
w przypadku wvnikow badari, informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, 0 kt6rych mowa wart. 117 ust. 2.";

18) bedac hodowcq wprowadzajqcym do obrotu materiat siewny kategorii standard
roslin warzywnych wtasnych odmian, nie
sktada wojew6dzkiemu inspektorowi sprawozdania 0 ilosci wprowadzonego do obrotu materiatu siewnego,

5) wart. 51 w ust.
pkt 2a w brzmieniu:

2 dodaje

sie

,,1. Czvnnosci zwiqzane z wydaniem decyzji
w sprawie srodkow ochrony roslin oraz substancji aktywnych, 0 ktorvch mowa wart. 37
ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 49 ust. 1,
art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 1, czvnnosci, 0 ktorvch
mowa wart. 55 ust. 4, oraz czvnnosci zwiqzane
ze sprawdzeniem kornpletnosci wvnikow badan, informacji, danych, ocen oraz dokumentac]i. 0 ktorvch mowa wart. 117 ust. 2, pod legajq optacie rejestrowej.";
7) wart. 64 w ust. 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
n

23} nie inforrnuje w terminie woiewodzkieqo
inspektora 0 zmianie danych wpisanych
do rejestru rolnik6w";
56) zataczniki do ustawy otrzymujq brzmienie okreslone w zataczniku do niniejszej ustawy.

pkt

6) wart. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

20) nie informuje w wymaganym terminie dyrektora Centralnego Osrodka 0 ilosci
wprowadzonego do obrotu materiatu
siewnego, 0 kt6rym mowa wart. 57
ust.2b,

22) dokonuje przepakowania i przeetykietowania materiatu siewnego niezgodnie z warunkami okreslonvmi wart. 60a oraz
art. 62 ust. 8,

po

,,2a) nieprzedlozenia w terminie okreslonvrn
w przepisach wydanych na podstawie
art. 117 ust. 3 wvnikow badan, informacji,
danych, ocen oraz dokumentacji, 0 ktorvch
mowa wart. 117 ust. 2;";

19) prowadzi obrot materiatem siewnym wymienionym wart. 57 ust. 1 pkt 15 poza
okresem, na jaki zostata udzielona zgoda
na prowadzenie testow lub doswiadczeri
polowych,

21) nie wykonuje wprowadzonego na podstawie art. 59 ust. 12 obowiazku etykietowania matych opakowan WE materiatu siewnego burak6w etykietami urzedowvmi,

Poz. 639

3)

1) ukonczvc szkolenie w zakresie obrotu lub
konfekcjonowania srodkarni ochrony roslin
i posiadac aktualne zaswiadczenie 0 ukonczeniu tego szkolenia lub",

Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, paz. 959, Nr 173, paz. 1808 i Nr 273,

paz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, paz. 1362.
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pkt 3. W razie nieposiadania zaswiadczenia
potwierdzajqcego zdanie tego egzaminu,
kandydat zdaje egzamin przed Glownvrn
Inspektorem." .

b) po pkt 1 dodaje sie pkt 1a w brzmieniu:
,,1a) ukonczvc szkolenie w zakresie obrotu
srodkarni ochrony roslin w innym panstwie cztonkowskim, spetniajqce wymagania obowiazujace w tym panstwie, i posiadac aktualny dokument potwierdzajqcy
ukoriczenie takiego szkolenia;";
8) wart. 75:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Szkolenia, 0 ktorvch mowa wart. 64 ust. 4
pkt 1, art. 66 ust, 1 i art. 74, mogq bye prowadzone przez jednostki organizacyjne upowaznione przez wojewodzkiepo inspektora
wtasciwego ze wzqledu na siedzibe tych jed-

nostek." ,
b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) szczeqolowe wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzqcych szkolenia,
o ktorvch mowa wart. 64 ust. 4 pkt 1, art. 66
ust.1 i art. 74,";
9) wart. 83 po ust. 3 dodaje sie ust. 3a i 3b w brzmieniu:

Art. 3. Wpis odmiany do krajowego rejestru, dokonany przed dniem 1 Iistopada 2000 r., zachowuje wainose do dnia 1 Iistopada 2010 r.
Art. 4. Nasiona qatunkow roslin, ktorvch odmiany
nie podlegaty obowiqzkowi wpisu do krajowego rejestru przed dniem wejscia w iycie ustawy, mogq znajdowac sie w obrocie do wyczerpania ich zapasow, nie
dtuiej jednak nii do dnia 30 czerwca 2007 r.
Art. 5. Wymog, 0 ktorvrn mowa wart. 32 ust. 3
ustawy wymienionej wart. 1, w brzmieniu nadanym
niniejsza ustawa, nie dotyczy plantacji zatoionych
przed dniem wejscia w iycie ustawy.
Art. 6. Formularze swiadectw, informacji i protokotow opracowane wedtug wzorow okreslonvch na podstawie przepisow dotychczasowych rnoqa bye stosowane do wyczerpania ich zapasow, nie dtuiej jednak
nii przez okres 12 miesiecv od dnia wejscia w iycie
ustawy.

,,3a. Kandydatem na stanowisko Giowneqo Inspektora moie bye osoba, ktora zdata egzamin, 0 ktorvm mowa wart. 91 ust. 2 pkt 3.
W razie nieposiadania zaswiadczenia potwierdzajqcego zdanie tego egzaminu, kandydat zdaje egzamin przed kornisja konkursowa,

Art. 7. 1. Upowainienia pracownikow wojewodzkich inspektoratow ochrony roslin i nasiennictwa do
dokonywania oceny polowej materiatu siewnego, pobierania prob materiatu siewnego oraz oceny cech zewnetrznvch sadzeniakow ziemniaka wydane przed
dniem wejscia w iycie ustawy zachowuja waznosc,

3b. Kandydatem na stanowisko zastepcv Glownego Inspektora moie bye osoba, ktora zdata
egzamin, 0 ktorvrn mowa wart. 91 ust.2
pkt 3. W razie nieposiadania zaswiadczenia
potwierdzajqcego zdanie tego egzaminu, kandydat zdaje egzamin przed Glownvm Inspektorem.";

2. Pozostaja w mocy wydane na podstawie dotychczasowych przepisow decyzje w sprawie akredytacji:

10) wart. 85 uchyla sie pkt 5;
11) wart. 90:
a) ust. 1 i 1a otrzvrnuja brzmienie:
,,1. Gtownvm Inspektorem i jego zastepca moie
bye osoba. ktora posiada wyisze wyksztatcenie rolnicze oraz co najmniej 3-letni stai
pracy.
1a. Wojewodzkim inspektorem i jego zastepca
moie bye osoba, ktora posiada wyisze wyksztateenie rolnicze oraz co najmniej 2-letni
stai pracv.",
b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Kandydatami na stanowiska, 0 ktorvch
mowa w ust. 2, rnoqa bye osoby, ktore zdaty egzamin, 0 ktorvm mowa wart. 91 ust. 2

1) w zakresie oceny polowej materiatu siewnego;
2) w zakresie oceny laboratoryjnej materiatu siewnego;
3) probobiorcow.

Art. 8. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 10, art. 40
ust. 5 i 6, art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 7, art. 47 ust. 9,
art. 49 ust. 4, art. 52 ust. 7, art. 55 ust. 3 i art. 63 ustawy wymienionej wart. 1 zachowuja moc do dnia wejscia w iycie przepisow wykonawczych wydanych na
podstawie art. 22 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 12,
art. 40 ust. 7, art. 45b ust. 1, art. 45c, art. 47 ust. 10,
art. 47a ust. 2 i 3, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 7, art. 55
ust. 3 i art. 63 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejSZq

ustawa,

Art. 9. Ustawa wchodzi w iycie po uptywie 30 dni
od dnia ogtoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczynski
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Zafllcznik nr 1

WYKAZ GATUNKOW ROSLIN UPRAWNYCH, KTORYCH ODMIANY WPISUJE SI~ DO KRAJOWEGO
REJESTRU ORAZ KTORYCH MATERIAt SIEWNY MOZE Bye WYTWARZANY I OCENIANY
Lp.

Nazwa polska

1

Nazwa Iacinska

2

3

ROSLINY ROLNICZE
Rosliny zboi:owe

1

.Jeczmien

Hordeum vulgare L.

2

Kukurydza (z wytqczeniem
kukurydzy cukrowej
i pekajacej)

Zea mays L.

3

Mozga kanaryjska (kanar)

Phalaris canariensis L.

4

Owies

Avena sativa L.

5

Pszenica orkisz

Triticum spelta L.

6

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

7

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

8

Pszenzyto

x Triticosecale Wittm.

9

Zvto

Secale cereale L.

Rosliny oleiste i wf6kniste

1

Gorczyca biata

Sinapis alba L.

2

Gorczyca sarepska

Brassica junacea (L.) Czern. et Cosson

3

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

4

Konopie

Cannabis sativa L.

5

Len zwyczajny

Unum usitatissimum L.

6

Mak

Papaver somniferum L.

7

Rzepak

Brassica napus L. (partim)

8

Rzepik

Brassica rapa L. var. silvestris (Larn.) Briggs

Stonecznik

Helianthus annuus L.

Soja

Glycine max (L.) Merrill

9

10

Rosliny pastewne -

straczkowe

1
2

Babik

Vicia faba L. (partim)

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

3

tubin biaty

Lupinus albus L.

4

tubin wqskolistny

Lupinus angustifolius L.

5

tubin

6

Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

7

Wyka siewna

Vicia sativa L.

zottv

Lupinus luteus L.

Rosliny pastewne -

motylkowate drobnonasienne

1

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

2

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

3

Koniczyna biata

Trifolium repens L.

4

Koniczyna Iakowa
(koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

-
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2

5

Koniczyna krwistoczerwona
(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

6

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

7

Koniczyna biator6iowa
(koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

8

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

9

Lucerna mieszancowa

Medicago x varia T. Martyn

Lucerna siewna

Medicago sativa L.

10

Rosliny pastewne -

trawy

1

Festulolium

Festuca spp. x Lolium spp.

2

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

3

Kostrzewa takowa

Festuca pratensis Hudson

4

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

5

Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

6

Kupk6wka pospolita

Dactylis glomerata L.

7

Mietlica biatawa

Agrostis gigantea Roth

8

Mietlica pospolita

Agrostis capiJIaris L.

9

Mietlica psia

Agrostis can ina L.

10

Mietlica roztogowa

Agrostis stolonifera L.

11

Rajgras wyniosty
(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (l.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl

12

Stoktosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

13

Tymotka kolankowata

Phleum bertolonii DC.

14

Tymotka lakowa

Phleum pratense L.

15

Wiechlina zwyczajna

Poa trivislis L.

16
17

Wiechlina btotna

Poa palustris L.

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

18

Wiechlina takowa

Poa pratensis L.

19

Wyczyniec takowv

Alopecurus pratensis L.

20

Zycica mieszancowa
(rajgras oldenburski)

Lolium x boucheanum Kunth

21

Zycica trwata
(rajgras angielski)

Lolium perenne L.

22

Zycica wielokwiatowa
(rajgras wtoski
i rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

Rosliny pastewne -

inne gatunki

1

Brukiew

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

2

Facelia blekitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

3

Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Theil.
+ var. viridis L.

4

Rzodkiew oleista

Raphanus setivus L. var. oleiformis Pers.

Burak
1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L.

Ziemniak
1

Ziemniak

Solanum tuberosum L.
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ROSLINY WARZYWNE
1

Bob

Vida faba L. (partim)

2

Brokut

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Ouch.

3

Burak cwiktowv

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

4

Burak lisciowv

Beta vulgaris L. var. vulgaris

5

Cebula

Allium cepa L.

6

Cykoria

Cichorium intybus L. (partim)

7

Czosnek pospolity 1)

Allium sativum L.

8

Dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duchesne

Dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

10

Endywia

Cichorium endivia L.

11

Fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

12

Fasola zwykta

Phaseolus vulgaris L.

13

Groch siewny tuskowy
i cukrowy

Pisum sativum L. (partim)

14

.Jarrnuz

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.

15

Kalafior

Brassica oleracea L. convar. botrvtis (L.) Alef. var. botrytis L.

9

16

Kalarepa

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

17

Kapusta brukselska

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

18

Kapusta gtowiasta biata

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

19

Kapusta gtowiasta
czerwona

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

20

Kapusta pekinska

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

21

Kapusta wtoska

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

22

Karczoch hiszpanski (kard)

Cynara cardunculus L.

zwyczajny 1 )

23

Karczoch

24

Kawon (arbuz)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

25

Koper wtoski (fenkut)

Foeniculum vulgare Miller

26

Marchew

Daucus carota L.

Cynara scolymus L.

27

Melon

Cucumis meta L.

28

Oberzvna

Solanum melongena L.

29

Oqorek

Cucumis sativus L.

30

Papryka

Capsicum annuum L.

31

Pietruszka

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

32

Pomidor

Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

33

Par

Allium porrum L.

34

Rabarbar!'

35

Roszponka warzywna

Valerianella locusta (L.) Laterrade

36

Rzepa

Brassica rapa L. var. rapa

37

Rzodkiew, rzodkiewka

Raphanus sativus L.

38

Salata

Lactuca sativa L.

39

Seier

Apium graveolens L.

40

Cebula siedmiolatka 1)
(czosnek detv)

Allium fistulosum L.

41

Skorzonera (wezvmord)
Szalotka 1)

Scorzonera hispanica L.

42

2)

Rheum spp.

Allium ascalonicum L.

-
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Szparag

3

Asparagus officinalis L.

44

Szpinak

Spinacia oleracea L.

45

Trybuta ogrodowa

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
ROSLINY SADOWNICZE

1)
2)

Poz. 639

1

Bor6wka, iurawina

Vaccinium L.

2

Brzoskwinia

Prunus persica (L.) Batsch

3

Czeresnia

Prunus avium (L.) L.

4

Figa pospolita

Ficus carica L.

5

Grusza

Pyrus L.

6

Jablon

Malus Mill.

7

Kasztan jadalny

Castanea sativa Mill.

8

Kumkwat

Fortunella Swingle

9

Leszczyna pospolita

Cory/us avellana L.

10

Malina, jeiyna

Rubus L.

11

Migdatowiec

Prunus amygdalus Batsch

12

Morela

Prunus armeniaca L.

13

Oliwka europejska

Olea europaea L.

14

Orzech wtoski

Juglans regia L.

15

Pigwa pospofita

Cydonia ob/onga Mill.

16

Pistacja wtasciwa

Pistacia vera L.

17

Pornarancza, cytryna i inne

Citrus L.

18

Poncyria

Poncirus Rat.

19

Porzeczka, agrest

Ribes L.

20

Sliwa domowa

Prunus domestica L.

21

Sliwa japonska

Prunus salicina Lindley

22

Truskawka, poziomka

Fragaria L.

23

Wisnia

Prunus cerasus L.

Dotyczy materiatu rozmnoieniowego i nasadzeniowego z wytqczeniem nasion.
Rejestracja odmian obejmuje gatunek Rheum rhaponticum L.
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WYKAZ GATUNKOW ROSLIN UPRAWNYCH,
KTORYCH MATERIAl SIEWNY MOZE ZNAJDOWAC SI!; W OBROCIE I PODLEGA KONTROLI

Lp.

Nazwa polska

Nazwa tacinska

1

2

3

ROSLINY ROLNICZE
Rosliny zbozowe
1

.Jeczrnien

Hordeum vulgare L.

2

Kukurydza
(z wytqczeniem kukurydzy
cukrowej i pekajacej)

Zea mays L.

3

Mieszance sorga
zwyczajnego
i trawy sudanskiej

Sorghum bicolor (l.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

4

Mozga kanaryjska (kanar)

Phalans cananensis L.

5
6
7

Owies

Avena sativa L.

Pszenica orkisz

Triticum spelta L.

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

8

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

9

Pszenzyto

x Triticosecale Wittm.

10

Ryi:

Oryza sativa L.

11

Sorgo zwyczajne

Sorghum bicolor (l.) Moench

12

Trawa sudanska

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

13

Zvto

Secale cereale L.
Rosliny oleiste i wt6kniste

1

Bawetna

Gossypium spp.

2

Gorczyca biata

Sinapis alba L.

3

Gorczyca czarna

Brassica nigra (l.) Koch

4

Gorczyca sarepska

Brassica junacea (l.) Czern. et Cosson

5
6
7

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Konopie

Cannabis sativa L.

Krokosz barwierski
(saflor barwierski)

Carthamus tinctorius L.

8

Len zwyczajny

Unum usitatissimum L.

9

Mak

Papaver somniferum L.

10

Orzech ziemny

Arachis hypogaea L.

11

Rzepak

Brassica napus L. (partim)

12

Rzepik

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

13

Stonecznik

Helianthus annuus L.

14

Soja

Glycine max (l.) Merrill
Rosliny pastewne -

straczkowe

1

Bobik

Vicia faba L. (partim)

2

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

3

Lubin biaty

Lupinus a/bus L.
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1

3
Lupinus angustifofius L.

4

lubin wqskolistny

5

lubin

6

Wyka kosmata

Vicia vilfosa Roth

7

Wyka pannoriska

Vicia pannonica Crantz

8

Wyka siewna

Vicia sativa L.

zottv

Lupinus futeus L.

Rosliny pastewne 1

Esparceta siewna

motylkowate drobnonasienne

Onobrychis viciifofia Scop.

2

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

3

Koniczyna egipska
(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

4

Koniczyna biata

Trifolium repens L.

5

Koniczyna takowa
(koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

6

Koniczyna krwistoczerwona
(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

7

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

8

Koniczyna biator6iowa
(koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

9

Kozieradka pospolita
(koniczyna grecka)

Trigonelfa foenum-graecum L.

10

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

11

Lucerna mieszancowa

Medicago x varia T. Martyn

12

Lucerna siewna

Medicago sativa L.

13

Siekiernica wtoska

Hedysarum coronarium L.
Rosliny pastewne -

trawy

1

Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (l.) Pers.

2

Festulolium

Festuca spp. x Lolium spp.

3

Konietlica takowa

Trisetum flavescens (L) P. Beauv.

4

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

5

Kostrzewa tqkowa

Festuca pratensis Hudson

6

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

7

Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

8

Kupk6wka pospolita

Dactylis glomerata L.

9

Mietlica biatawa

Agrostis gigantea Roth

10

Mietlica pospolita

Agrostis capilfaris L.

11

Mietlica psia

Agrostis can ina L.

12

Mietlica roztogowa

Agrostis stolonifera L.

13

Mozga Hardinga

Phafaris aquatica L.

14

Rajgras wyniosty
(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl

15

Stoktosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

16

Stoktosa alaskariska

Bromus sitchensis Trin.

17

Tymotka kolankowata

Phleum bertolonii DC.

18

Tymotka takowa

Phleum pratense L.

19

Wiechlina zwyczajna

Poa trivia lis L.

20

Wiechlina btotna

Poa palustris L.
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2
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

Wiechlina lakowa
Wiechlina roczna

Poa pratensis L.
Poa annua L.

24

Wyczyniec Iakowv

Alopecurus pratensis L.

25

Zycica mieszancowa
(rajgras oldenburski)

Lolium x boucheanum Kunth

26

Zycica trwata
(rajgras angielski)

Lolium perenne L.

27

Zycica wielokwiatowa
(rajgras wtoski
i rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

21
22
23

Rosliny pastewne 1
2

Brukiew
Facelia btekitna

3

Kapusta pastewna

4

Rzodkiew oleista

inne gatunki

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Theil.
+ var. viridis L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Burak
1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L.

. . .~

1

...........

"'-'t

Ziemniak

Ziemniak
Solanum tuberosum L.

ROSLINY WARZYWNE
1
2

B6b
Brokut

3
4
5

Burak cwiktowv
Burak lisciowv
Cebula

6
7

Cykoria
Czosnek pospolity 1)

8

Dynia olbrzymia

9
10

Dynia zwyczajna
Endywia

11

Fasola wielokwiatowa

12
13

Fasola zwykta

14
15
16
17
18

Groch siewny tuskowy
i cukrowy
Jarmul
Kalafior

Vicia faba L. (partim)
Brassica oleracea L. convar. botrytis (l.) Alef. var. cymosa Duch.
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Beta vulgaris L. var. vulgaris
Allium cepa L.
Cichorium intybus L. (partim)
Allium sativum L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Cichorium endivia L.
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.

Kalarepa

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

Kapusta brukselska
Kapusta gtowiasta biata

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

19

Kapusta gtowiasta
czerwona

Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC.

20
21

Kapusta pekinska
Kapusta wtoska
Karczoch hiszpanski (kard)
Karczoch zwvczajnv!'

Brassica pekinensis (Lour.l Rupr.
Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L.

22
23

Cynara cardunculus L.
Cynara scolymus L.
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24
25
26
27

Kawon (arbuz)
Koper wtoski (fenkut)
Marchew
Melon

28

Oberzvna
Og6rek
Papryka
Pietruszka

32
33
34

Pomidor
Por
Habarbar!'

35

Roszponka warzywna

36
37

Rzepa

38
39
40
41
42
43
44
45
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2

29
30
31

-

Rzodkiew, rzodkiewka
Satata
Seier
Cebula siedmiolatka 1)
(czosnek detv)
Skorzonera (wezvrnord)
Szalotka 1)
Szparag
Szpinak
Trybuta ogrodowa

3

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Foeniculum vulgare Miller
Daucus carota L.
Cucumis melo L.
Solanum melongena L.
Cucumis sativus L.
Capsicum annuum L.
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill
Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Allium porrum L.
Rheum spp.
Valerianella locusta (L.) Laterrade
Brassica rapa L. var. rapa
Raphanus sativus L.
Lactuca sativa L.
Apium graveolens L.
Allium fistulosum L.
Scorzonera hispanica L.
Allium ascalonicum L.
Asparagus officinalis L.
Spinacia oleracea L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
ROSLINV SADOWNICZE

1

Wisnia

Prunus cerasus L.

2
3
4

Figa pospolita

5

Grusza

6
7

Jabton

8
9

Kumkwat
Leszczyna pospolita

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1)

Sliwa domowa
Sliwa japoriska
Truskawka, poziomka
Winorosl

Vaccinium L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus avium (L.) L.
Ficus carica L.
Pyrus L.
Malus Mill.
Castanea sativa Mill.
Fortunella Swingle
Corylus avellana L.
Rubus L.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Olea europaea L.
Juglans regia L.
Cydonia oblonga Mill.
Pistacia vera L.
Citrus L.
Poncirus Raf.
Ribes L.
Prunus domestica L.
Prunus salicina Lindley
Fragaria L.
Vitis spp.

Bor6wka, zurawina
Brzoskwinia
Czeresnia

Kasztan jadalny

Malina, [ezvna
Migdatowiec
Morela
Oliwka europejska
Orzech wtoski
Pigwa pospolita
Pistacja wtasciwa
Pornarancza, cytryna i inne
Poncyria
Porzeczka, agrest

Poz. 639

Dotyczy materiatu rozmnozeniowego i nasadzeniowego z wytqczeniem nasion.
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Zatllcznik nr 3

WYKAZ GATUNKOW ROSLIN UPRAWNYCH, KTORYCH ODMIANY WPISUJE SI~ DO KRAJOWEGO
REJESTRU PO STWIERDZENIU ICH ZADOWALAJJ\CEJ WARTOSCI GOSPODARCZEJ (WGO)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa tacinska

1

2

3

I. BURAK
1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L.

II. ROSlINY PASTEWNE*)
1

Bobik

Vicia faba L. (partim)

2

Brukiew

Brassica napus L. var. napobrassica (l.) Rchb.

3

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Seop.

4

Facelia btekitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

5

Festulolium

Festuca spp. x Lotium spp.

6

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

7

Kapusta pastewna

Brassica o/eracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medu/losa Theil.
+ var. viridis L.

8

Komoniea zwyezajna

Lotus corniculatus L.

9

Koniczyna biata

Trifolium repens L.

10

Koniczyna biator6Zowa
(koniezyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

11

Koniezyna krwistoczerwona
(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

12

Koniezyna Iakowa
(koniczyna ezerwona)

Trifolium pratense L.

13

Koniezyna perska

Trifolium resupinatum L.

14

Konietlica takowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

15

Kostrzewa ezerwona

Festuca rubra L.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kostrzewa lakowa

Festuca pratensis Hudson

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

Kostrzewa trzeinowa

Festuca arundinacea Sehreber

Kupk6wka pospolita

Dactylis g/omerata L.

Lueerna chmielowa

Medicago lupulina L.

Lueerna rnieszancowa

Medicago x varia T. Martyn

Lueerna siewna

Medicago sativa L.

tubin biaty

Lupinus albus L.

tubin waskollstnv

Lupinus angustifolius L.

31

tubin zoltv

Lupinus luteus L.

Mietlica biatawa

Agrostis gigantea Roth

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

Mietlica psia

Agrostis canina L.

Mietlica roztogowa

Agrostis sto/onifera L.

Rajgras wyniosty
(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (l.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl

Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
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3

Stoktosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

33

Tymotka kolankowata

Phleum bertolonii DC.

34

Tymotka takowa

Phleum pratense L.

35

Wiechlina gajowa

Poa nemoratis L.

36

Wiechlina tqkowa

Poa pratensis L.

37

Wiechlina roczna

Poa annua L.

38

Wiechlina zwyczajna

Poa trivia tis L.

39

Wyczyniec tqkowy

Alopecurus pratensis L.

40

Wyka kosmata

Vida villosa Roth

41

Wyka siewna

Vida sativa L.

42

Zycica rnieszancowa
(rajgras oldenburski)

Lotium x boucheanum Kunth

43

Zvcica trwata
(rajgras angielski)

Lotium perenne L.

44

Zvcica wielokwiatowa
(rajgras wtoski
i rajgras holenderski)

Lotium multiflorum Lam.

III. ROSLINY OLEISTE I WtOKNISTE
1

Gorczyca biata

Sinapis alba L.

2

Gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson

3

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

4

Konopie

Cannabis sativa L.

5

Len zwyczajny

Unum usitatissimum L.

6

Mak

Papaver somniferum L.

7

Rzepak

Brassica napus L. (partim)

8

Rzepik

Brassica rapa L. var. silvestris (Larn.) Briggs

9

Stonecznik

Helianthus annuus L.

Soja

Glycine max (L.) Merrill

10

IV. ROSLINY ZBoioWE
1

.Jeczrnien

Hordeum vulgare L.

2

Kukurydza
(z wytqczeniem kukurydzy
cukrowej i pekajacej)

Zea mays L.

3

Mozga kanaryjska (kanar)

Phalaris canariensis L.

4

Owies

Avena sativa L.

5

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

6

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol,

7

Pszeniyto

x Triticosecale Wittm.

8

Zyto

Secale cereale L.

V.INNE

*)

1

Cykoria korzeniowa

Cichorium intvbus L. (partim)

2

Ziemniak

Solanum tuberosum L.

Nie dotyczy odmian traw uiytkowanych jako gazonowe.
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Zafllcznik nr 4

WYKAZ GATUNKOW ROSLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH, KTORYCH WARTOSC GOSPODARCZA.
ODMIAN (WGO) BADA SII; PO WPISANIU ICH DO KRAJOWEGO REJESTRU W CELU SPORZA.DZENIA
OPISOWYCH LIST ODMIAN
Lp.

Nazwa polska

Nazwa tacinska
ROSLINV WARZVWNE

1

Burak cwiktowy

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

2

Cebula

Allium cepa L.

3

Fasola zwykta

Phaseolus vulgaris L.

4

Groch siewny tuskowy
i cukrowy

Pisum sativum L. (partim)

5

Kalafior

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.

6

Kapusta brukselska

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

7

Kapusta gtowiasta biata

Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. alba DC.

8

Kapusta gtowiasta
czerwona

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

9

Marchew

Daucus carota L.

10

Og6rek

Cucumis sativus L.

11

Papryka

Capsicum annuum L.

12

Pietruszka

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

13

Pomidor

Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

14

Por

Allium porrum L.

15

Seier

Apium graveolens L.
ROSLINV SADOWNICZE

1

Grusza"

2

Jabtori*j

Malus domestica Borkh.

3

Malina wtasciwa

Rubus idaeus L.

4

Porzeczka czarna

Ribes nigrum L.

5

Sliwa dornowa"

Prunus domestica L.

6

Truskawka
Wisnia*)

Fragaria x ananassa Duch.

7
*)

Odmiany owocujqce i podktadki.

Pyrus communis L.

Prunus cerasus L.

