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Poz. 216

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu2)
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;

2)

zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa, zwanemu dalej „wojewódzkim inspektorem”, informacji o przebiegu tymczasowego eksperymentu przez podmiot, który uzyskał pozwolenie na
przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu;

3)

zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;

4)

czas trwania tymczasowego eksperymentu.

§ 2. 1. Tymczasowym eksperymentem jest objęty materiał siewny kategorii elitarny roślin zbożowych, roślin pastewnych,
roślin oleistych i roślin włóknistych oraz buraka cukrowego i buraka pastewnego.
2. Materiał siewny kategorii elitarny roślin, o których mowa w ust. 1, objęty tymczasowym eksperymentem podlega
ocenie polowej przez podmiot, który uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu, będący osobą
fizyczną, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, która posiada akredytację do
dokonywania oceny polowej materiału siewnego kategorii kwalifikowany co najmniej 2 lata.
§ 3. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, składa wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce
dokonania oceny polowej informacje o przebiegu tymczasowego eksperymentu, w tym dokumentację zawierającą uwagi
i obserwacje dotyczące oceny polowej w zakresie stanu plantacji nasiennej, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, oraz kopie świadectw oceny polowej, w terminie 7 dni
od dnia dokonania tej oceny.
§ 4. Wojewódzki inspektor, prowadząc kontrolę przeprowadzania tymczasowego eksperymentu:
1)

1)

2)

sprawdza co najmniej 5% plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny roślin, o których
mowa w § 2 ust. 1, ocenionych przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2;
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1106 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie
organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do wskaźnika kontroli urzędowych w przypadku inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału
siewnego, materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny i kwalifikowanego materiału
siewnego (Dz. Urz. UE L 242 z 28.07.2020, str. 7).
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2)

porównuje wyniki oceny polowej plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny roślin, o których
mowa w § 2 ust. 1, ocenionych przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz przez pracownika wojewódzkiego
inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;

3)

pobiera próby z partii materiału siewnego kategorii elitarny roślin, o których mowa w § 2 ust. 1, wytworzonych
w ramach tymczasowego eksperymentu, w celu przeprowadzenia oceny następczej czystości i tożsamości odmianowej,
o której mowa w art. 54 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
§ 5. Tymczasowy eksperyment przeprowadza się do dnia 31 lipca 2027 r.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda

