
• Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zagadnień omówionych w pkt 1 i 2 

Z przepisów Rozporządzenia 2016/2031 (art. 79, 88) wynika, że wszystkie rośliny przeznaczone do 
sadzenia, przemieszczane na terytorium Unii Europejskiej wymagają zaopatrzenia w paszport 
roślin. 
W art. 81 ust. 1 tego Rozporządzenia określono wyjątek od powyższego obowiązku i wskazano, że 
paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin, dostarczanych bezpośrednio 
użytkownikom ostatecznym, w tym ogrodnikom amatorom. Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania 
do użytkowników ostatecznych, otrzymujących te rośliny w ramach sprzedaży poprzez umowy 
zawierane na odległość (np. Internet) – art. 81 ust. 1a) ww. Rozporządzenia.  
Paszport roślin może zaś być wydany tylko dla podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru 
podmiotów profesjonalnych (jednym z elementów obowiązkowych do wypełnienia na paszporcie 
roślin jest numer wpisu do rejestru podmiotu dla którego dany paszport został wydany).  

 
• Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zagadnień omówionych w pkt 3 i 4 

Link do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 
2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…), w różnych wersjach 
językowych (w tym po angielsku i po polsku): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1576660838836&uri=CELEX:32016R2031 
 
Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 2 pkt 9 ww. Rozporządzenia „podmiot profesjonalny” - 
oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub 
większą liczbę następujących czynności w odniesieniu do roślin, oraz ponoszącą za nie 
odpowiedzialność prawną: a) sadzenie; b) hodowla; c) produkcja, w tym uprawa, mnożenie i 
utrzymywanie; d) wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza 
terytorium Unii; e) udostępnianie na rynku; f) przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i 
przetwarzanie. 

Prowadzenie sprzedaży roślin i osiąganie z tego korzyści finansowych, oznacza zaangażowanie 
profesjonalne.    

Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych wynika z art. 65 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031. Obowiązkowi temu podlegają m.in. podmioty 
profesjonale przemieszczające w Unii rośliny wymagające zaopatrzenia w paszport roślin.  

Wyłączenia z obowiązku rejestracji, zostały określone w art. 65 ust. 3 ww. Rozporządzenia. W 
artykule tym wskazane jest, że z obowiązku rejestracji zwolnione są m.in. podmioty, które 
dostarczają wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym małe ilości roślin w sposób inny niż 
w ramach sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość.  

Z powyższego wynika więc jednoznacznie, że jeśli podmiot sprzedaje małe ilości roślin wyłącznie i 
bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, to nie musi być wpisany do rejestru podmiotów 
profesjonalnych, a tym samym sprzedawane przez tę osobę rośliny nie muszą być zaopatrywane w 
paszport roślin. Jednak, wyłączenie to nie dotyczy podmiotów, które sprzedają rośliny przez Internet.  

Należy również wyjaśnić, że nie jest konieczne szczegółowe doprecyzowanie pojęcia „małe ilości 
roślin”, gdyż wskazana w ww. przepisie prawa forma sprzedaży (bezpośrednio) i charakter nabywcy 
roślin (użytkownik ostateczny) determinują skalę produkcji/działalności tego podmiotu. 
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