Zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych
i zasady paszportowania roślin
w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dotychczasowy system – Dyrektywa Rady 2000/29/WE
(funkcjonuje od 1993 r.)
 Rejestracja podmiotów, zajmujących się określonym materiałem roślinnym, z
którym mogą być rozprzestrzeniane organizmy kwarantannowe dla UE.
 Kontrole zdrowotności realizowane przez inspektorów w miejscach produkcji
przed wydaniem paszportów roślin oraz w trakcie dystrybucji.
 Zaopatrywanie materiału, z którym mogą być rozprzestrzeniane organizmy
kwarantannowe dla UE, w paszporty roślin.

piorin.gov.pl

Nowe przepisy UE z zakresu zdrowia roślin
CO DO ZASADY ZOSTANĄ UTRZYMANE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE
ROZWIĄZANIA PO ICH ODPOWIEDNIM ZWERYFIKOWANIU
 rejestracja „podmiotów profesjonalnych”
 ocena zdrowotności materiału przez podmioty profesjonalne
 zaopatrzenie w paszporty roślin w gestii profesjonalnych podmiotów
 nadzór nad podmiotami profesjonalnymi ze strony inspektorów

piorin.gov.pl

Nowe prawo UE – Przepisy prawne (opublikowane)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia
26.10.2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…).
 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13.12.2017 r.
określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin (…).
 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16.01.2019 r. w
sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące
przeprowadzania kontroli urzędowych (…) w celu zweryfikowania zgodności z
przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin
(…).

piorin.gov.pl

Nowe prawo UE – Przepisy prawne (projekty)
 Projekt Rozporządzenia Wykonawczego Komisji - zawierający listy organizmów
kwarantannowych i regulowanych (RNQP), towarów regulowanych (w tym
wymagających paszportów roślin) oraz wymagań w zakresie importu i
przemieszczania w UE.
 Projekt Rozporządzenia Delegowanego – określający kryteria, jakie muszą
spełnić podmioty profesjonalne, aby mogły uzyskać upoważnienie do
wydawania paszportów roślin.

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów (art. 65-70 Rozp. 2016/2031)
ZWIĘKSZONY ZAKRES REJESTRACJI
Do rejestru wpisywane są podmioty profesjonalne:
 wprowadzające do UE rośliny (…) dla których wymagane jest świadectwo
fitosanitarne
 przemieszczające w UE rośliny (…) dla których wymagany jest paszport roślin
 upoważnione do wydawania paszportów roślin
 wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych
 upoważnione do stosowania oznaczeń ISPM 15 dla DMO
 przekazujące wymagane informacje dla podróżnych oraz przy sprzedaży
internetowej
 prowadzące działalność dot. określonych roślin na obszarach wyznaczonych w
związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego

piorin.gov.pl

Definicje (art. 2 Rozp. 2016/2031)
Podmiot profesjonalny oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego,
zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub większą liczbę następujących czynności w
odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, oraz ponoszącą za nie
odpowiedzialność prawną:
 sadzenie
 hodowla
 produkcja, w tym uprawa, mnożenie i utrzymywanie
 wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza
terytorium Unii
 udostępnianie na rynku
 przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie
Zarejestrowany podmiot - podmiot profesjonalny zarejestrowany zgodnie z art. 65

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów (art.65-70 Rozp. 2016/2031)
Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z rejestracji:
 dostarcza wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym
 małe ilości roślin (…) w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość
 małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem ŚF w imporcie do UE
 działalność zawodowa ogranicza się do transportu roślin (…) dla innego podmiotu
profesjonalnego
 działalność zawodowa dotyczy wyłącznie transportu wszelkiego rodzaju przedmiotów z
wykorzystaniem drewnianych materiałów opakowaniowych (telewizory na DMO)

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów (art. 65-70 Rozp. 2016/2031)
Użytkownik ostateczny – każda osoba działająca w celach niemieszczących się w
ramach działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej tej osoby, która
nabywa rośliny lub produkty roślinne na własny użytek.
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Rejestracja podmiotów (art. 65-70 Rozp. 2016/2031)
 Podmiot profesjonalny może zostać zarejestrowany w rejestrze tylko raz.
 Rejestracja jest prowadzona z wyraźnym zaznaczeniem każdej z poszczególnych
nieruchomości lub umiejscowienia działek, wykorzystywanych przez podmiot
profesjonalny.
 Urzędowy numer rejestracyjny zawiera m.in. dwuliterowy kod PCz. np. PL
 Podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców (na
podstawie art. 13 ustawy o ochronie roślin) stają się podmiotem wpisanym do
urzędowego rejestru profesjonalnych podmiotów
 Obowiązek aktualizacji danych przez profesjonalny podmiot do 14.03.2020 r.

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów (art.65-70 Rozp. 2016/2031)
Aktualizacja wszelkich zmian przez zarejestrowane podmioty:
DO 30 KWIETNIA KAŻDEGO ROKU
 dane określone w art. 66 ust. 2 lit. d i e, tj. informacje o:

 nieruchomościach i działkach
 typie towaru, rodzinach, rodzajach lub gatunkach roślin i produktów roślinny,
charakterze innych przedmiotów, których dotyczy działalność podmiotu

 oświadczenia w art. 66 ust. 2 lit. b i c, tj. np. informacje czy podmiot będzie
wydawał paszporty
NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PO ZMIANIE DANYCH
 dane określone w art. 66 ust. 2 lit. a, tj. nazwisko i imię lub nazwa, adres
podmiotu oraz dane kontaktowe
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Rejestracja podmiotów (art.65-70 Rozp. 2016/2031)
Państwo członkowskie UE na uzasadniony wniosek udostępnia, informacje, o
których mowa w art. 66 ust. 2 lit. a) i b) i art. 67 lit. b), tj.:
 nazwisko i imię lub nazwę, adres oraz dane kontaktowe
 rodzaje działalności, o których mowa w art. 65 ust. 1
 rodzaje działalności, o których mowa w art. 66 ust. 2 lit. c), do prowadzenia
których podmiot profesjonalny jest upoważniony oraz, w stosownych
przypadkach, odnośnych konkretnych roślin (…)
dotyczące konkretnego zarejestrowanego podmiotu, każdemu podmiotowi
profesjonalnemu mającemu siedzibę w Unii, na jego użytek.
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Paszport roślin (art.78-95 Rozp. 2016/2031)
ZWIĘKSZONY ZAKRES PASZPORTOWANIA
 KE ustanawia wykaz roślin (…) które wymagają paszportu.
Wykaz ten obejmuje m.in. :
 wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona
 pozostałe rośliny (…) wymienione w załączniku VAI dyrektywy 2000/29/WE
 rośliny (…) dla których przyjęto wymogi dotyczące ich przemieszczania (środki unijne)
 nasiona wymienione w akcie wykonawczym przewidzianym w art. 37 ust. 2
(tj. dla których ustalono agrofagi określane jako RNQP)
 rośliny (…) wymienione w aktach wykonawczych przewidzianych w art. 41 ust. 2 i 3
(wymogi szczególne) z wyjątkiem roślin do sadzenia (…) dla których na mocy tego
artykułu wymagana jest inna szczególna etykieta lub inny rodzaj poświadczenia
RNQP (Regulowane agrofiagi niekwarantannowe) dotyczą tylko roślin przeznaczonych do sadzenia.
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Paszport roślin (art. 78-95 Rozp. 2016/2031)
Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin (…) dostarczanych
bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, w tym ogrodnikom amatorom.
Wyjątek ten nie ma zastosowania do:
 użytkowników ostatecznych otrzymujących te rośliny… w ramach sprzedaży poprzez
umowy zawierane na odległość (Internet) lub
 użytkowników ostatecznych roślin… dla których wymagany jest paszport roślin w
strefach chronionych
Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin (…) w obrębie
nieruchomości użytkowanych przez ten sam zarejestrowany podmiot i pomiędzy nimi,
które to nieruchomości znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.
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Paszport roślin (art. 78-95 Rozp. 2016/2031)
 Jest urzędową etykietą – stosowaną przy przemieszczaniu materiału roślinnego
na terytorium UE.
 Poświadcza określone wymogi (w tym do stref chronionych) – rośliny (…) są:
 wolne od agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów, które mogą być objęte
przepisami
 zgodne z przepisami dotyczącymi występowania RNQP na roślinach przeznaczonych do
sadzenia
 spełniają wymogi dotyczące przemieszczania na terytorium UE
 w stosownych przypadkach, są zgodne z przyjętymi przepisami (decyzje/środki fito.)
 w stosownych przypadkach są zgodne ze środkami przyjętymi przez właściwe organy
(decyzja kwarantannowa PIORiN)

 Posiada określony format.
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Paszport roślin - UNIJNE FORMATY
Rodzaje paszportów roślin określa załącznik VII do Rozp. 2016/2031:
 paszporty roślin dla całej Unii
 paszporty roślin do stref chronionych
 paszporty roślin dla Unii, połączone z etykietą kwalifikacji
 paszporty roślin do stref chronionych, połączone z etykietą kwalifikacji

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2313 określające specyfikacje
dotyczące formatu paszportu roślin (…)
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Paszport roślin - UNIJNE FORMATY
Treść i forma paszportu roślin:
 art. 83, Załącznik VII Rozp. 2016/2031
 format paszportu roślin – Rozp. 2017/2313
Paszport roślin:
 zawiera określone elementy
 forma etykiety, wyodrębnionej w stosunku do wszelkich innych informacji lub etykiet
(handlowych)
 włączony, w wyraźnie odrębnej formie, do etykiety urzędowej (nasiennej)
 elementy paszportu ułożone w prostokątny lub kwadratowy kształt
 wyraźnie widoczny i czytelny – elementy czytelne bez korzystania z narzędzi optycznych
 brak możliwości zmiany informacji - muszą być one trwałe (trwale naniesione)
 umieszczany na jednostce handlowej danych roślin (…) - odpowiednio na opakowaniu, wiązce
lub pojemniku.
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Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313
UNIJNE FORMATY PASZPORTÓW
flaga – kolorowa lub czarno-biała
lub biało-czarna (lewy górny róg)
wyrazy Paszport roślin/ Plant passport
(prawy górny róg)
litera A: odpowiednio nazwa botaniczna
lub nazwa przedmiotu, opcjonalnie nazwa odmiany
litera B: dwuliterowy kod PCz. (PL) i numer
rejestracyjny
litera C: kod identyfikacyjny
litera D: nazwa państwa pochodzenia
(odpowiednio trzeciego lub PCz., np. PL)

piorin.gov.pl

UNIJNE FORMATY PASZPORTÓW
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313
Paszporty roślin do stref chronionych
 wyrazy Paszport roślin – strefa chroniona
/Plant passport – PZ (prawy górny róg)
 nazwa botaniczna agrofaga kwarantannowego
dla strefy chronionej lub jego kod
W przypadku wszystkich „typów” paszportów roślin
kod identyfikacyjny może być uzupełniony
kodem kreskowym, kodem QR, hologramem,
mikroprocesorem lub innym nośnikiem danych

dla strefy

niepowtarzalnym

Paszporty roślin wydane przed dniem 14 .12.2019 r., zgodnie z dotychczasowymi
przepisami/wymaganiami, pozostają ważne do dnia 14.12.2023 r.
piorin.gov.pl

Kontrole dla wydania paszportu roślin (art. 78-95 Rozp. 2016/2031)
Paszporty roślin są wydawane:
 przez upoważnione podmioty, pod nadzorem właściwych organów
 w drodze odstępstwa przez właściwe organy
 tylko dla roślin (…) dla których ocena wykazała, że spełniają one określone
wymagania (dotyczące m.in. agrofagów kwarantannowych dla UE oraz
regulowanych agrofagów niekwarantannowych tzw. RNQP).
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Kontrole dla wydania paszportu roślin (art. 78-95 Rozp. 2016/2031)
Ocenę przeprowadza upoważniony podmiot.
W określonych przypadkach ocenę przeprowadza właściwy organ:
 podejrzenie występowania agrofaga kwarantannowego
 gdy paszporty roślin wydaje organ
 gdy ocena przeprowadzana jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca
produkcji, a upoważniony podmiot nie ma do niego dostępu.
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Kontrole dla wydania paszportu roślin (art. 78-95 Rozp. 2016/2031)
Ocena musi spełniać wszystkie następujące warunki:
 w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem istniejącego ryzyka
 na nieruchomościach; gdy jest to wymagane również w bezpośrednim sąsiedztwie
miejsca produkcji
 przynajmniej w ramach procedury oceny wizualnej, uzupełnionej przez:
(i) kontrole, pobieranie próbek i przeprowadzanie testów przez właściwy organ w
przypadku podejrzenia występowania agrofaga kwarantannowego dla Unii (lub dla
strefy chronionej) lub objętych środkami, lub
(ii) pobieranie próbek i przeprowadzanie testów w przypadku podejrzenia
występowania RNQP, w stosownych przypadkach powyżej odnośnych progów
 jej wyniki są rejestrowane i przechowywane co najmniej przez trzy lata
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Powiadamianie o bezpośrednim niebezpieczeństwie (art. 9 Rozp. 2016/2031)

Podmioty profesjonalne mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia
właściwego organu o wszelkich dowodach, które mogą posiadać, dotyczących
bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia:
 agrofaga kwarantannowego dla Unii
 agrofaga jest objęty środkami (decyzje / środki KE)
 agrofaga, który może spełniać warunki włączenia do wykazu agrofagów
kwarantannowych dla Unii.
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PROJEKT Rozporządzenia Wykonawczego Komisji zawierający WYKAZY (ANEKSY)
organizmów, towarów regulowanych i wymagań szczególnych:

Aneks I Agrofagi kwarantannowe dla Unii
Aneks II Agrofagi kwarantannowe dla stref chronionych

Aneks III Regulowane Agrofagi Niekwarantannowane – RNQP
Aneks V Rośliny (…), których wprowadzanie do stref chronionych jest zabronione
Aneks VII Rośliny (…) objęte, przy przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii,
wymaganiami szczególnymi oraz wymogami równoważności w odniesieniu
organizmów kwarantannowych.

PROJEKT Rozporządzenia Wykonawczego Komisji zawierający WYKAZY (ANEKSY)
organizmów, towarów regulowanych i wymagań szczególnych, cd.
Aneks VIII Środki, przy przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii, dla nasion oraz materiału
rozmnożeniowego odnoszące się do RNQP
Aneks VIIIA Środki, przy przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii, dla roślin Vitis sp. oraz
roślin sadowniczych odnoszące się do RNQP
Aneks X Rośliny (…) objęte wymaganiami, wraz z odnoszącymi się wymaganiami, przy
wprowadzaniu i przemieszczaniu do stref chronionych
Aneks XIII Rośliny (…), wymagające zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu w
obrębie terytorium Unii
Aneks XIV Rośliny (…), wymagające zaopatrzenia w paszport roślin przy wprowadzaniu doi
przemieszczaniu w obrębie stref chronionych

Regulowane Agrofagi Niekwarantannowane – RNQP (art. 36-39 Rozp.2016/2031)
RNQP dotyczą roślin przeznaczonych do sadzenia:
 przenoszone głównie przez określone rośliny przeznaczone do sadzenia
 występowanie powoduje niedopuszczalne skutki gospodarcze w odniesieniu do
planowanego wykorzystania tych roślin
 dostępne są wykonalne i skuteczne środki pozwalające zapobiec występowaniu
 może być określony próg występowania wyższy niż zero

PROJEKT Rozporządzenia Wykonawczego Komisji zawierający WYKAZY (ANEKSY) organizmów,
towarów regulowanych i wymagań szczególnych

Aneks III Regulowane Agrofagi Niekwarantannowane – RNQP

Część C
Rośliny do sadzenia w postaci materiału do rozmnażania oraz do produkcji roślin
sadowniczych w rozumieniu dyrektywy 2008/90
Część D
Rośliny do sadzenia w postaci materiału rozmnożeniowego rośliny ozdobnych
oraz roślin ozdobnych do sadzenia w rozumieniu dyrektywy 98/56 /WE

Aneks VIII Środki, przy przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii, dla nasion oraz
materiału rozmnożeniowego odnoszące się do RNQP
Część C
Rośliny do sadzenia w postaci materiału rozmnożeniowego rośliny ozdobnych w
rozumieniu dyrektywy 98/56 /WE

Aneks VIIIA Środki, przy przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii, dla roślin Vitis oraz
roślin sadowniczych odnoszące się do RNQP
Część B
Rośliny do sadzenia w postaci materiału do rozmnażania oraz do produkcji roślin
sadowniczych w rozumieniu dyrektywy 2008/90

Upoważnianie podmiotów profesjonalnych do wydawania paszportów roślin
(art. 89 Rozp. 2016/2031)
Właściwy organ udziela podmiotowi profesjonalnemu upoważnienia do wydawania
paszportów roślin:
 dla konkretnych rodzin, rodzajów lub gatunków oraz typów towarów, gdy ten
podmiot profesjonalny spełnia oba następujące warunki:
 posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzania ocen, oznak występowania
agrofagów, powodowanych przez nie objawów oraz środków zapobiegania
występowaniu i rozprzestrzenianiu się
 dysponuje systemami i procedurami umożliwiającymi mu wypełnianie jego
obowiązków dotyczących identyfikowalności
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Identyfikowalność (art. 69 Rozp. 2016/2031)
Profesjonalny podmiot prowadzi rejestr umożliwiający:

Zidentyfikowanie
od jakiego
podmiotu
profesjonalnego
pochodzi
każda jednostka
handlowa
dostarczona do

podmiotu

Zidentyfikowanie
do jakiego
podmiotu
profesjonalnego
dostarczono
(sprzedano) każdą
jednostkę
handlową

Identyfikowalność (art. 69 Rozp. 2016/2031)
Gdy:
 upoważniony podmiot wydaje paszport roślin
 organ (WIORiN) wydaje paszport roślin dla zarejestrowanego podmiotu

Podmiot rejestruje następujące dane:
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który dostarczył daną jednostkę handlową
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu dana jednostka handlowa została
dostarczona (sprzedana)
stosowne informacje odnoszące się do paszportu roślin

 prowadzenie rejestru przez 3 lata, po dniu kiedy dane rośliny dostarczono
podmiotowi lub kiedy podmiot dostarczył (sprzedał) te rośliny
 na wniosek organu podmiot ma obowiązek przekazywania ww. danych

Akt delegowany – określający kryteria, jakie muszą spełnić podmioty, aby mogły
uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin
Kryteria dla zarejestrowanych podmiotów profesjonalnych:
 przedstawienie właściwemu organowi, że posiadają wiedzę niezbędną:
 do wykonania oceny, o której mowa w art. 87
 nt. środków fitosanitarnych mających na celu zapobieżenie obecności i rozprzestrzenianiu się
agrofagów objętych przepisami
 posiadanie skutecznego planu awaryjnego dot. działań, jakie należy podjąć w przypadku
jakichkolwiek zagrożeń ze strony agrofagów objętych przepisami
 wykazanie właściwym organom, że posiadają niezbędnej wiedzy i kompetencji do
przeprowadzenia wymaganych badań (kontroli) roślin (…) w odniesieniu do odpowiednich
agrofagów oraz do podjęcia odpowiednich środków fitosanitarnych
 udowodnienie właściwym organom, że posiadają lub mają dostęp do niezbędnego wyposażenia i
urządzeń do przeprowadzania wymaganych badań (kontroli) oraz posiadają zdolność do
podejmowania odpowiednich środków fitosanitarnych
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Akt delegowany – określający kryteria, jakie muszą spełnić podmioty, aby mogły
uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin
Właściwy organ - przygotowuje elektroniczny dokument zawierający wytyczne dla
podmiotów profesjonalnych w sprawie kryteriów, które należy spełnić w związku z
wydawaniem paszportów roślin.
Dokument (przewodnik) jest publikowany na oficjalnej stronie internetowej każdego
właściwego organu i zawiera następujące elementy:
 informacje o biologii agrofagów i odpowiednich wektorów oraz o istotnych aspektach
biologii roślin żywicielskich
 informacje o objawach występowania agrofagów i objawach porażenia przez te
agrofagi, sposobach przeprowadzania kontroli wizualnych, a także pobierania próbek i
badaniach
 informacje nt. zabiegów, które należy podjąć w celu zapobiegania porażeniu i
rozprzestrzenianiu się agrofagów
 informacje nt. ustanowienia i treści planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.
piorin.gov.pl

Obowiązku podmiotów upoważnionych (art. 90 Rozp. 2016/2031)
Plany zarządzania agrofagami (art. 91 Rozp. 2016/2031)
W przypadku gdy podmiot upoważniony zamierza wydać paszport roślin, identyfikuje i
monitoruje punkty krytyczne procesu produkcji oraz punkty dotyczące przemieszczania
roślin
Prowadzi on co najmniej przez trzy lata dokumentację dotyczącą identyfikacji i
monitorowania tych punktów
W razie potrzeby zapewnia szkolenia dla personelu zaangażowanego w ocenę
Podmioty upoważnione mogą wprowadzać plany zarządzania zagrożeniem agrofagami –
właściwy organ zatwierdza te plany
Podmioty upoważnione, wdrażające zatwierdzony plan zarządzania zagrożeniem
agrofagami, mogą podlegać kontrolom o zmniejszonej częstotliwości
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Nadzór nad upoważnionym podmiotem (art. 92 Rozp. 2016/2031)
Rozp. 2019/66 w sprawie (…) przeprowadzania kontroli urzędowych (…)
Właściwy organ przeprowadza kontrole co najmniej raz do roku, aby sprawdzić, czy
podmioty upoważnione przestrzegają wymogów:
 szeroki zakres kontroli oraz w przypadku podejrzenia zagrożenia dla zdrowia roślin –
pobieranie próbek i przeprowadzenie badań
 kontrola jest przeprowadzona w najbardziej odpowiednim czasie dot. możliwości
wykrycia odpowiednich agrofagów lub objawów występowania
Gdy właściwy organ dowie się, że podmiot upoważniony nie przestrzega przepisów, lub że
rośliny (…) dla których ten podmiot wydał paszport roślin, nie są zgodne z wymogami
organ ten bezzwłocznie wprowadza środki.
Środki te mogą obejmować cofnięcie upoważnienia do wydawania paszportów roślin.
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Rozp. 2019/66 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie (…) przeprowadzania kontroli
urzędowych (…)
Zwiększona częstotliwości kontroli u podmiotów profesjonalnych upoważnionych do wydawania
paszportów roślin, biorąc pod uwagę:
 zwiększone zagrożenie fitosanitarne dla określonego materiału roślinnego, mając na uwadze
biologię agrofagów lub warunki środowiska
 zagrożenie fitosanitarne związane z pochodzeniem materiału roślinnego
 liczbę cykli produkcyjnych w roku
 historię przestrzegania obowiązujących przepisów przez podmiot profesjonalny
 dostępną infrastrukturę oraz lokalizację nieruchomości, innych miejsc wykorzystywanych przez
profesjonalny podmiot
Zmniejszona częstotliwości kontroli u podmiotów profesjonalnych upoważnionych do wydawania
paszportów roślin – do 1 kontroli raz na dwa lata, gdy:
 podmiot profesjonalny wdrożył przez co najmniej 2 kolejne lata plan zarzadzania zagrożeniem
agrofagami
 właściwy organ stwierdził, że ten plan skutecznie obniżył ryzyko fitosanitarne i podmiot spełnia
obowiązki wynikające z przepisów prawa.
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Unieważnienie i usunięcie paszportu roślin (art. 92 Rozp. 2016/2031)
Podmiot profesjonalny odpowiedzialny za jednostkę handlową materiału roślinnego:
unieważnia paszport roślin i usuwa go z tej jednostki – jeśli dowie się, że określone
wymogi nie zostały spełnione i informuje o tym właściwy organ
Jeśli profesjonalny podmiot nie unieważniał paszportu roślin w stosownych :
właściwy organ unieważnia paszport roślin
usuwa go z danej jednostki handlowej
W ww. przypadkach podmiot profesjonalny przechowuje przez 3 lata unieważniony
paszport roślin.
Możliwość przechowywania informacji zawartych na unieważnionym paszporcie – w formie
komputerowej bazy danych – o ile kody kreskowe, hologramy lub inne nośniki zawierają
informacje wymagane dla paszportu.
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Środki fitosanitarne podejmowane przez podmiot profesjonalny po wykryciu
agrofaga kwarantannowego dla UE (art. 14 Rozp. 2016/2031)
Podmiot profesjonalny po otrzymaniu urzędowego potwierdzenia występowania agrofaga
kwarantannowego dla UE - konsultuje się z właściwym organem odnośnie działań, jakie
należy podjąć oraz, w stosownych przypadkach, przystępuje do działań, o których mowa w
art. 14 ust. 4–7:
 natychmiast wprowadza niezbędne środki
 postępuje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami
 niezwłocznie wycofuje z obrotu (chyba, że inne instrukcje) rośliny (…), które są pod
kontrolą tego podmiotu i na których mógłby występować agrofag
 gdy rośliny (…) nie znajdują się już pod jego kontrolą:
 informuje osoby w łańcuchu handlowym
 udziela tym osobom wskazówek dotyczących niezbędnych środków
 wycofuje te rośliny (…) od użytkowników
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INFORMACJE NT. NOWYCH PRZEPISÓW UE
Dedykowana zakładka na stronie PIORiN:

http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/
Konsultacje projektów aktów uzupełniających na poziomie KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-3819666_en
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Dziękuję za uwagę
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11; 00-828 warszawa
piorin.gov.pl; gi@piorin.gov.pl

