
Ustawa o nasiennictwie 



Przepisy niniejszej ustawy 

 wdrażają: 
 Dyrektywy Rady – 13 

 Dyrektywy Komisji – 19 
 

 Decyzje Rady – 1 

 Decyzje Komisji – 6 

 wykonują postanowienia: 
 Rozporządzenia Komisji – 2 

 nowe dyrektywy: 
 Dyrektywa Rady 2008/90/WE, Dyrektywa Komisji 2009/145/WE, 

Dyrektywa Komisji 2010/60/WE  
 

 

 

Dlaczego nowa ustawa? 



Dlaczego nowa ustawa? 

 Implementacja przepisów: 

 

 Wdrożenie wyroku ETS w sprawie C–165/08 
wydanego w dniu 16 lipca 2009 r. dotyczącego 
wprowadzenia zakazu rejestracji odmian genetycznie 
zmodyfikowanych oraz zakazu obrotu materiałem 
siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych  
w ustawie o nasiennictwie  

 Kary za niewdrożenie wyroku 

  



Zakres ustawy o nasiennictwie 

 rejestracja odmian 

 wytwarzanie, ocena i kontrola materiału 
siewnego 

 obrót materiałem siewnym  



Zakaz stosowania odmian GMO 

Art. 104 ust. 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. 

 



Zakaz stosowania odmian GMO 

 Do konsultacji zostały wysłane dwa projekty 
rozporządzeń których wejście w życie planowane 
jest razem z ustawą o nasiennictwie: 
 rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania 

materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanej 
odmiany ziemniaka Amflora wpisanej do 
wspólnotowego katalogu 

 rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania 
materiału siewnego odmian genetycznie 
zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 wpisanej do 
wspólnotowego katalogu rozporządzenie w sprawie 
zakazu stosowania materiału siewnego genetycznie 

 



Zakaz stosowania odmian GMO 

Art. 123 ust. 5  

 Kto zastosował materiał siewny , co do którego zakaz 

stosowania wprowadzono w przepisach wydanych na 

podstawie art. 104 ust. 9 , jest obowiązany do 

zniszczenia roślin i wniesienia na rachunek 

wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na 

miejsce zastosowania, opłaty sankcyjnej stanowiącej 

200% wartości tego materiału. 

 

Przepisy karne 



Ustawa o GMO – 2001 r. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/18/WE 

 Ustawa o GMO reguluje: 
  zamknięte użycie organizmów genetycznie  

  zmodyfikowanych (GMO) 

 zamierzone uwolnienie GMO do środowiska 

 wprowadzenie do obrotu produktów GMO 

 wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO 

 właściwość organów administracji rządowej 
  w sprawach GMO. 

 

 



Dziękuję za uwagę.  


