
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin  

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r. 

ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 46 dodaje się lit. d i e w brzmieniu: 

„d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić 

zakaz obrotu materiałem siewnym 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.”, 

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie 

„10. Minister właściwy do spraw rolnictwa powiadamia Komisję 

Europejską o wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9 lub 9a, 

i przyczynach uzasadniających wydanie tego rozporządzenia.”;”, 

b) w pkt 49 w lit. d: 

– w polecaniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 33–36” zastępuje się wyrazami 

„pkt 33–37”, 

– w pkt 36 na końcu dodaje się przecinek, 

– dodaje się pkt 37 w brzmieniu: 

„37) prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi 

wprowadzonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 104 

ust. 9a”; 

2)  w art. 9 po wyrazach „w art. 2,” dodaje się wyrazy „wydanych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy,”; 
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3)  w art. 11 wyrazy „i mogą być zmieniane” zastępuje się  wyrazami „do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 118 ustawy 

zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, 

w dniu 15 grudnia 2016 r., Senat zadecydował o przyjęciu 3 poprawek.  

Nowelizacją art. 104 ust. 1 ustawy o nasiennictwie zmieniono kryteria dopuszczenia do 

obrotu materiału siewnego. Senat uznał, że regulacja nie jest kompletna, gdyż nie przewiduje 

możliwości zakazania obrotu materiałem siewnym nieprzydatnym do uprawy lub 

stanowiącym zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. Dlatego wprowadzono poprawkę 

nr 1, przyznającą Radzie Ministrów kompetencję do wprowadzenia odpowiedniego zakazu, 

którego złamanie będzie skutkowało odpowiedzialnością za wykroczenie. Podobnie jak 

w przypadku rozporządzenia zakazującego stosowania materiału siewnego określonych 

odmian, wydanie rozporządzenia na podstawie art. 104 ust. 9a ustawy o nasiennictwie będzie 

notyfikowane Komisji Europejskiej. 

Przepis art. 9 ustawy zawarty wśród przepisów przejściowych stanowi, że do cofania 

upoważnień, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy o ochronie roślin (upoważnienia do 

wydawania paszportów roślin dla tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów), 

stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis w obecnym brzmieniu nakazuje stosować 

dotychczasowe przepisy wobec wszystkich stanów faktycznych bez ograniczenia czasowego. 

Oznacza to, że nowy przepis określający zasady cofania upoważnienia (art. 16 ust. 18 ustawy 

o ochronie roślin) nigdy nie znajdzie zastosowania. Senat uznał, że dotychczasowe przepisy 

należy stosować tylko do cofnięcia upoważnień wydanych do dnia wejścia ustawy w życie, 

a w pozostałych przypadkach powinny znaleźć zastosowanie przepisy nowe (poprawka nr 2). 

W art. 11 ustawy utrzymano w mocy przepisy wykonawcze wydane na postawie art. 118  

ustawy o nasiennictwie. Przepis nie określa terminu, w którym należy wydać rozporządzenie 

na podstawie nowego przepisu upoważniającego. Zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2016 r., możliwe jest jedynie 

czasowe utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych, a niedopuszczalne jest utrzymanie 

rozporządzeń w mocy bez określenia terminu, w którym przepisy utracą moc. Dlatego Senat 

wprowadził poprawkę nr 3, określając termin 12 miesięcy na wydanie nowego 

rozporządzenia.  

 

 


