Projekt
USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian
roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 oraz z 2007 r. Nr 99,
poz. 662) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„14) przygotowanie do rozmnażania – oznacza czyszczenie,
suszenie, kalibrowanie, zaprawianie lub otoczkowanie
materiału siewnego lub materiału ze zbioru;
15) przetwórca – oznacza przedsiębiorcę zajmującego się
świadczeniem

usług

w

zakresie

przygotowania

do

rozmnażania materiału siewnego lub materiału ze zbioru na
materiał siewny;”;
2) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz gruntów rolnych może, za opłatą uiszczaną na
rzecz hodowcy, używać materiału ze zbioru jako
materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym
prawem, jeżeli materiał ten posiadacz gruntów rolnych
użyje na terenie posiadanego gospodarstwa rolnego,
z zastrzeżeniem ust. 3.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotyczy materiału siewnego następujących roślin:
a) bobiku,

b) grochu siewnego,
c) jęczmienia,
d) kukurydzy,
e) lnu zwyczajnego (oleistego),
f) lucerny siewnej,
g) łubinu wąskolistnego,
h) łubinu żółtego,
i) owsa,
j) pszenicy twardej,
k) pszenicy zwyczajnej,
l) pszenżyta,
m) rzepaku,
n) rzepiku
o) wyki siewnej,
p) żyta,
q) ziemniaka.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bez uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1, materiału
ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej
wyłącznym prawem mogą używać posiadacze gruntów
rolnych o powierzchni:
1) do 10 ha – w przypadku odmiany chronionej
wyłącznym prawem będącej odmianą roślin, o których
mowa w ust. 2 pkt 1;
2) powyżej 10 ha do 25 ha – w przypadku odmiany
chronionej wyłącznym prawem będącej odmianą
roślin, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a – p.”,
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d) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Organizacja hodowców może pobierać opłatę, o której
mowa

w ust. 1,

na rzecz hodowcy, który jest jej

członkiem, po zawarciu umowy z tym hodowcą.
8. Umowa,

o

której

mowa

w

ust.

7,

zawiera

w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) czas trwania umowy;
3) upoważnienie

do

pobierania

przez

organizację

hodowców opłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz
hodowcy;
4) wskazanie odmian roślin, do których hodowcy
przysługuje wyłączne prawo, za które ma być
pobierana

przez

organizację

hodowców

opłata,

o której mowa w ust. 1, na rzecz hodowcy;
5) sposób i termin rozliczenia pobranej przez organizację
hodowców opłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz
hodowcy.”;
3) w art. 23a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz gruntów rolnych, z wyłączeniem posiadacza
gruntów rolnych określonego w art. 23 ust. 3, albo
organizacja reprezentująca posiadaczy gruntów rolnych
przekazuje hodowcom albo organizacjom hodowców, na
ich

wniosek,

pisemną

informację

dotyczącą

wykorzystania materiału ze zbioru, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 1, jako materiału siewnego, w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku.”,
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) wskazanie ilości materiału ze zbioru, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 1, wykorzystanego jako materiał
siewny, oraz wielkości powierzchni gruntów rolnych, na
której materiał ten został użyty;”;
4) w art. 23b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przetwórca

albo

organizacja

przetwórców

przekazuje

hodowcy albo organizacji hodowców, na ich wniosek,
pisemną informację dotyczącą usługi przygotowania do
rozmnażania materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23
ust. 2 pkt 1, na materiał siewny, wykonanej dla posiadacza
gruntów rolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.”;
5) w art. 37a pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nie udziela w wymaganym terminie, na wniosek hodowcy,
którego odmiana jest chroniona wyłącznym prawem, albo
organizacji hodowców informacji, o której mowa w art. 23a
ust. 1 albo art. 23b ust. 1, lub udziela informacji fałszywej,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
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