
Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSl^

z dnia......... 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób 

materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału 

siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje;

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. 

w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego 

materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania 

dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału (Dz. U. poz. 1795) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w § 7 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) występowania na plantacji nasiennej agrofagów kwarantannowych dla Unii w 

rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych 

przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 

oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 

98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 

23.1 1.2016, str. 4, zpóżn. zm."^), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/2031”, 

oraz agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 

32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2* Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 i Dz. Urz. 
UEL91 z 29.03.2019, str. 77.
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„7) stanu porażenia plantacji przez regulowane agrofagi niekwarantannowe dla 

Unii w rozumieniu art. 36 rozporządzenia 2016/2031, określone w 

rozporządzeniu 2016/2031 oraz w stosowanych bezpośrednio przepisach Unii 

Ruropejskicj wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031;”;

2) w § 16:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyskano ujemny wynik badania na obecność agrofagów, o których mowa w 

§ 7 ust. 3 pkt 3;”,

b) uchyla się pkt 3;

3) w załączniku nr 8 w części 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z kopców i przechowalni, jeżeli:

a) próba pobrana z plantacji uległa zniszczeniu lub podczas wyprowadzania roślin 

z pobranych oczek uzyskano rośliny z mniej niż 80% wysadzonych oczek,

b) właściciel partii nic zgadza się z wynikiem oceny i złożył wniosek o dokonanie 

ponownej oceny weryfikacyjnej;”.

§ 2. Do partii sadzeniaków ziemniaka zgłoszonych do oceny weryfikacyjnej przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego 

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA 1 

ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek 
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Departamentu Prawnego 
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legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/

liu Wsi
M I bLHyS T.

Rolni^^F 

Jan/Krzysztof A rdanowskj



Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod 

pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, 

wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji 

dotyczącej oceny tego materiału (Dz. U. poz. 1795) wynika z konieczności 

doprecyzowania przepisów dotyczących ponownej oceny weryfikacyjnej oraz 

uproszczenia przepisów dotyczących pobierania prób do ponownej oceny 

weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka zgłoszonych przez Polską Federację 

Ziemniaka oraz Polską Izbę Nasienną.
Doprecyzowanie przepisów dotyczących pobirerania prób do ponownej oceny 

sadzeniaków ziemniaka polega na czytelnym wskazaniu, że próby te pobierane są z 

kopców lub z przechowalni. Zmiana ta jest zgodna z metodami pobierania prób 

sadzeniaków ziemniaka na obecność organizmów kwarantannowych, określonych w 

przepisach fitosanitarnych wynikających z przepisów, które są organizmami o wiele 

ważniejszymi niż organizmy jakościowe oceniane w trakcie oceny weryfikacyjnej.

Projekt rozporządzenia w przepisie przejściowym, stanowi że partie 

sadzeniaków ziemniaka zgłoszone do ponownej oceny weryfikacyjnej przed dniem 

wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ocenia się zgodnie z nowymi 

przepisami.

Ponadto przedmiotowy projekt zawiera zmiany polegające na dostosowaniu 

przepisów rozporządzenia w odniesieniu do organizmów szkodliwych do nazewnictwa 

zgodnego z przepisami rozporządzeń z zakresu zdrowia roślin;

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26
\

października'2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, 

zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, 

(UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 

74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. 

Urz. UE L 317 z 23.11.2016 s. 4 z póżn. zm),

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 

28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych 

przeciwko agrofagom roślin i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 

oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 ( Dz. Urz. UE
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L. 319 z 10.12.2019, s. 1), które swoim zakresem objęły materiał siewny i 

rozmnożeniowy, regulowany przez legislację z zakresu nasiennictwa.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych, w tym na działalność mikroprzedsiębiorcćw.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia podlega umieszczeniu w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowano w Departamencie 

Klimatu i Środowiska:
Akceptował:

TER
^Çozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski
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Nazvva projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób 
materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób 
materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego 
materiału

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące;

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu:

Jan Białkowski

Krzysztof'Smaczyński 22 623 2151 
krzysztoF.smaczynski@minrol.gov.pl

Źródło:

Art. 72a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r.o 
nasiennictwie (DZ.U. z 2009 r. poz 568, z póżn.zm.)

Nr w wykazie prac 115

l.Jaki problem jest rozAviązywany?

Doprecyzowanie przepisów dotyczących ponownej oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka zgłoszone przez sektor nasienny 
w Polsce.

2.Rckomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt ::

Cel projektu może zostać osiągnięty Jedynie przez środki o charakterze legislacyjnym

3.Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? , ;

Metody oceny malcrialii siewnego nie są regulowane ani na poziomie UE ani na poziomie OPCD

4.Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Państwowa inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa

16 wojewódzkich 
inspektorów ochrony 
roślin i nasiennictwa

Ustawa z dnia 9 listopada 
2012 r. o nasiennictwie

Ocena weryfikacyjna 
ziemniaka

sadzeniaków

Przedsiębiorcy 662^ Główny Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 
Stan na koniec 2019 roku - 
e w i d e n c j a p o d m i o t ó W' 
prow adzących obrót 
materialem siewnym

Ocena weryfikacyjna 
ziemniaka

sadzeniaków

S.Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach prowadzonych konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie rozesłany do podmiotów' zainteresowanych wytw’arzaniem i 
oceną materiału siewnego.
Konsultacje publiczne prowadzone są zgodnie z § 31 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady 
Ministrów' (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.zm.).
Ponadto projekt zostanie uzgodniony z Państwową Inspekcją Ochron\' Roślin i Nasiennictwa.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt 
rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6.Wpływ na sektor finansów publicznych

(cenv stałe z...... r.) Skutki w okresie łO łat od w'ejścia w życie zmian [min zł]

0 1 2 o 4 5 6 7 8 9 łO Łącznie (O-łO)

Dochody ogółem

budżet pai'istw'a

mailto:krzysztoF.smaczynski@minrol.gov.pl
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JST

pozostak jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe Jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków sektora 
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu teiytorialnego. 
Czynności, o których mowa w ww. rozporządzeniu będą realizowane w ramach środków 
zaplanowanych dla IMORiN w ustawie budżetowej na rok 2020, oraz w ustaw'ach budżetowych na 
lata następne.

Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
^obywateli f gospodarstwa domo>vc - brak wpływu■
Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łączu ie(0-10)

W ujęciu pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z r.)

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu 
niepieniężnym

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
(dodaj/usuń)

Niemierzalne (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)



Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 
niepełnosprawnych oraz osób starszych, w tym na działalność mikroprzedsiębiorców.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□ tak

□ nie

□ nie dotyczy

I I zmniejszenie liczby dokumentów 

I I zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne;

I I zwiększenie liczby dokumentów 

Q z\N'iększenie liczby procedur 

I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

□ tak

□ nie

□ nic dotyczy

Zmiana rozporządzenia nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary i nie spowoduje obciążeń regulacyjnych.

9.Wpływ na rynek pracy ,

Zmiana rozporządzenia nie spowoduje wpływu na rynek pracy

10.Wpływ na pozostałe obszary
 '

I I środowisko naturalne 

I I sytuacja i rozwój regionalny 

I 1 inne:

Q demografia 

I I mienie państwowe

I I informatyzacja 

I I zdrowie

Omówienie wpływu Wdrożenie przepisów projektu nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od podpisania.

12.W jaki sposób i kiedy nastąpi ewałuacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosoAvane?

Nie dotyczy

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
................ ł/i.;..:,*.. >iv ту • f—■

Nie dotyczy




