DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.
Poz. 1063

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej
w sposób wyrywkowy2)
Na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wykaz innych przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej w sposób wyrywkowy;

2)

częstotliwość przeprowadzania kontroli, o której mowa w pkt 1.

1)

skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań,

§ 2. Wykazem, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest objęty drewniany materiał opakowaniowy w formie:
2) palet, palet skrzyniowych lub innych platform ładunkowych lub nadstawek paletowych, lub drewna sztauerskiego
– niezależnie od tego, czy jest on wykorzystywany do transportu towarów, z wyjątkiem drewnianego materiału opakowaniowego przetworzonego uzyskanego przy zastosowaniu klejów, wysokiej temperatury lub ciśnienia, lub wytworzonego
z drewna o grubości wynoszącej 6 mm lub mniejszej, zwany dalej „drewnianym materiałem opakowaniowym”.
§ 3. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się ze średnioroczną częstotliwością nie mniejszą niż 1 przesyłka
na każde 100 przesyłek, w transporcie których został użyty drewniany materiał opakowaniowy, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
1)

25 przesyłek na każde 100 przesyłek pochodzących z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al;

2)

1 przesyłkę na każde 100 przesyłek towarów określonych w załączniku I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1137
z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów pochodzących z niektórych
państw trzecich (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 54) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej albo Republiki Białorusi.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

1)

2)

3)

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).
Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1137 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie nadzoru, kontroli
zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie
towarów pochodzących z niektórych państw trzecich (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 54).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie
granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1253 oraz
z 2018 r. poz. 162), które zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U.
poz. 424 i 695) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

