Druk nr 822 - A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

o
przedstawionym
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy
o nasiennictwie (druk nr 176).
Sejm na 25 posiedzeniu w dniu 8 listopada 2012 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 822 do Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu
rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.
wnoszą:
W y s o k i S e j m raczy następujący wniosek i poprawki:

1) odrzucić projekt ustawy;
– KP SP
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie wniosku powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2–13.
2) w art. 13 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie:
„6) proponowaną nazwę odmiany oraz rodzaj i nazwę GMO w przypadku odmiany
genetycznie modyfikowanej;”;
– KP PiS
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 2–4 należy rozpatrywać łącznie.

3) art. 18 nadać brzmienie:
„Art. 18. Krajowy rejestr jest jawny i zawiera:
1) nazwę gatunku rośliny uprawnej w języku polskim i nazwę botaniczną
oraz nazwę odmiany;
2) informację o rodzaju i nazwie GMO w przypadku odmian
modyfikowanych genetycznie;
3) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz
adres i siedzibę hodowcy, z tym że w przypadku gdy hodowcą jest
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i
miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania
działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
4) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz
adres i siedzibę zachowującego odmianę, z tym że w przypadku gdy
zachowującym odmianę jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby –
miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i
miejsce zamieszkania tej osoby;
5) datę wpisu odmiany do krajowego rejestru lub datę skreślenia jej z
krajowego rejestru;
6) oznaczenie państwa, w którym odmiana jest zachowywana;
7) wskazanie dokumentów, na podstawie których dokonano wpisu,
przedłużenia okresu wpisu albo skreślenia odmiany z krajowego
rejestru.”;
– KP PiS
– odrzucić
4) w art. 19 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Dla poszczególnych grup roślin ustala się następujące oznaczenia literowe:
1) R – rośliny rolnicze;
2) W – rośliny warzywne;
3) S – rośliny sadownicze;
4) GMO – w przypadku odmian zmodyfikowanych genetycznie.”;
– KP PiS
– odrzucić
5) w art. 25 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) odmiana zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt lub roślin lub stanowi zagrożenie dla
środowiska naturalnego;”;
– KP PiS
– odrzucić
6) w art. 96 ust. 3 nadać brzmienie:
„3. Na etykietach umieszcza się informacje identyfikujące materiał siewny określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 101 pkt 4 lit. b, oraz oznaczenie GMO oraz
informację o rodzaju i nazwie GMO w przypadku odmian modyfikowanych
genetycznie.”;
– KP PiS
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 6 i 7 należy rozpatrywać łącznie.

7) w art. 101 w pkt 4 lit. b nadać brzmienie:
„b) treści informacji zamieszczanych na etykietach oraz w dokumencie towarzyszącym
oraz zakaz informacji o rodzaju i nazwie GMO w przypadku odmiany genetycznie
zmodyfikowanej,”;
– KP PiS
– odrzucić
8) w art. 104 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany, kategorii standard i
kategorii handlowy odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:
a) krajowego rejestru z wykluczeniem odmian genetycznie zmodyfikowanych,
b) odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska państw
członkowskich lub wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa
stowarzyszonego z wykluczeniem odmian genetycznie zmodyfikowanych;”;
– KP PiS
– odrzucić
9) w art. 104 w ust. 1 po pkt 21 dodać pkt 22 w brzmieniu:
„22) materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych dopuszczonych do obrotu
na terytorium Unii Europejskiej po przeprowadzeniu odpowiedniej do warunków
klimatycznych i struktury rolnictwa w Polsce, oceny ryzyka dla środowiska
naturalnego, każdego zidentyfikowanego, potencjalnego skutku niepożądanego oraz
całkowitego zagrożenia powodowanego przez GMO zgodnie z procedurami
określonymi w dyrektywie 2001/18/EC.”;
– KP PiS
– odrzucić
10) w art. 104 ust. 9 nadać brzmienie:
„9. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania
materiału siewnego określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do
uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub
koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla
środowiska, z zastrzeżeniem ust. 9a.”;
– KP PiS
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 10 i 11 należy rozpatrywać łącznie.
11) w art. 104 po ust. 9 dodać ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Obowiązkowemu zakazowi stosowania podlega materiał siewny odmian genetycznie
zmodyfikowanych.”;
– KP PiS
– odrzucić
12) w art. 108 w ust. 4 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie:
„a) w przypadku roślin rolniczych:
– opis odmiany,
– powierzchnię plantacji nasiennej i przewidywany zbiór materiału siewnego z
przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,
– ilość materiału siewnego proponowaną do wprowadzenia do obrotu z
przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,

– państwo członkowskie, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia
polowe,
– miejsce prowadzenia zachowania odmiany,
– rodzaj i nazwę GMO w przypadku odmiany genetycznie zmodyfikowanej,”;
– KP PiS
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 12 i 13 należy rozpatrywać łącznie.
13) w art. 108 ust. 6 nadać brzmienie:
„6. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się:
1) nazwę gatunku;
2) nazwę odmiany oraz rodzaj i nazwę GMO w przypadku odmiany genetycznie
zmodyfikowanej;
3) ilość materiału siewnego, jaka może być wprowadzona do obrotu – w przypadku
roślin rolniczych;
4) okres, na jaki została wydana zgoda na wprowadzenie do obrotu materiału
siewnego odmiany z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych –
jednak nie dłuższy niż rok;
5) nazwę państwa, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe
– w przypadku roślin rolniczych;
6) powierzchnię plantacji nasiennej – w przypadku roślin rolniczych.”.
– KP PiS
– odrzucić
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