
Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochro-
nie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) odnoÊnik nr 1 do tytu∏u ustawy otrzymuje brzmie-
nie: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 69/464/EWG z dnia 8 grud-
nia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziem-
niaczanego (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 172, z póên.
zm.), 

2) dyrektywy Rady 69/465/EWG z dnia 8 grud-
nia 1969 r. w sprawie zwalczania màtwika
ziemniaczanego (Dz. Urz. WE L 323
z 24.12.1969, str. 3, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1,
str. 174, z póên. zm.),

3) dyrektywy Rady 69/466/EWG z dnia 8 grud-
nia 1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika
niszczyciela (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969,
str. 5, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 176, z póên.
zm.),

4) dyrektywy Rady 74/556/EWG z dnia 4 czerw-
ca 1974 r. ustanawiajàcej szczegó∏owe prze-
pisy dotyczàce Êrodków przejÊciowych od-
noszàcych si´ do handlu i dystrybucji pro-
duktów toksycznych i dzia∏alnoÊci w tym za-
kresie, zwiàzanych z profesjonalnym wyko-
rzystaniem tych produktów, z dzia∏alnoÊcià
poÊredników w∏àcznie (Dz. Urz. WE L 307
z 18.11.1974, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 34),

5) dyrektywy Rady 74/557/EWG z dnia 4 czerw-
ca 1974 r. w sprawie osiàgni´cia swobody
przedsi´biorczoÊci oraz swobody Êwiadcze-
nia us∏ug w odniesieniu do dzia∏alnoÊci osób
pracujàcych na w∏asny rachunek oraz po-
Êredników zajmujàcych si´ handlem i dys-
trybucjà produktów toksycznych (Dz. Urz.
WE L 307 z 18.11.1974, str. 5, z póên. zm.;

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 6, t. 1, str. 38, z póên. zm.),

6) dyrektywy Rady 74/647/EWG z dnia 9 grud-
nia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek wy-
st´pujàcych na goêdziku (Dz. Urz. WE L 352
z 28.12.1974, str. 41; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 2, str. 58),

7) dyrektywy Rady 79/117/EWG z dnia 21 grud-
nia 1978 r. zakazujàcej wprowadzania do ob-
rotu i stosowania Êrodków ochrony roÊlin
zawierajàcych niektóre substancje czynne
(Dz. Urz. WE L 33 z 08.02.1979, str. 36,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 33, z póên. zm.),

8) dyrektywy Komisji 83/131/EWG z dnia
14 marca 1983 r. zmieniajàcej za∏àcznik do
dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazujàcej
wprowadzania do obrotu i stosowania
Êrodków ochrony roÊlin zawierajàcych nie-
które substancje czynne (Dz. Urz. WE L 91
z 09.04.1983, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 250),

9) dyrektywy Komisji 85/298/EWG z dnia
22 maja 1985 r. zmieniajàcej po raz drugi za-
∏àcznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG za-
kazujàcej wprowadzania do obrotu i stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 154 z 13.06.1985, str. 48; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6,
str. 171),

10) dyrektywy Rady 86/214/EWG z dnia 26 maja
1986 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/117/EWG
zakazujàcà wprowadzania do obrotu i stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 152 z 06.06.1986, str. 45; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7,
str. 36),

11) dyrektywy Rady 86/355/EWG z dnia 21 lipca
1986 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/117/EWG
zakazujàcà wprowadzania do obrotu i sto-
sowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 212 z 02.08.1986, str. 33; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7,
str. 72),

12) dyrektywy Komisji 87/477/EWG z dnia
9 wrzeÊnia 1987 r. zmieniajàcej po raz trzeci
za∏àcznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG
zakazujàcej wprowadzania do obrotu i sto-
sowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
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USTAWA

z dnia 30 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o ochronie roÊlin oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 3 lutego

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych, ustaw´
z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92,
poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.



WE L 273 z 26.09.1987, str. 40; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7,
str. 294),

13) dyrektywy Rady 89/365/EWG z dnia 30 maja
1989 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/117/EWG
zakazujàcà wprowadzania do obrotu i stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 159 z 10.06.1989, str. 58; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9,
str. 58),

14) dyrektywy Komisji 90/335/EWG z dnia
7 czerwca 1990 r. zmieniajàcej po raz czwar-
ty za∏àcznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG
zakazujàcej wprowadzania do obrotu i sto-
sowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 162 z 28.06.1990, str. 37; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10,
str. 91),

15) dyrektywy Rady 90/533/EWG z dnia 15 paê-
dziernika 1990 r. zmieniajàcej za∏àcznik do
dyrektywy 79/117/EWG zakazujàcej wpro-
wadzania do obrotu i stosowania Êrodków
ochrony roÊlin zawierajàcych niektóre sub-
stancje czynne (Dz. Urz. WE L 296
z 27.10.1990, str. 63; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 405),

16) dyrektywy Komisji 91/188/EWG z dnia
19 marca 1991 r. zmieniajàcej po raz piàty
za∏àcznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG
zakazujàcej wprowadzania do obrotu i sto-
sowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 92 z 13.04.1991, str. 42; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11,
str. 183),

17) dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczàcej wprowadzania do obrotu
Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 230
z 19.08.1991, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 11, str. 332, z póên. zm.),

18) dyrektywy Komisji 92/70/EWG z dnia 30 lip-
ca 1992 r. ustanawiajàcej szczegó∏owe zasa-
dy przeprowadzania badaƒ do celów uzna-
nia stref chronionych we Wspólnocie
(Dz. Urz. WE L 250 z 29.08.1992, str. 37;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 13, str. 74),

19) dyrektywy Komisji 92/90/EWG z dnia 3 listo-
pada 1992 r. ustalajàcej obowiàzki, jakim
podlegajà producenci i importerzy roÊlin,
produktów roÊlinnych lub innych oraz usta-
lajàcej szczegó∏y ich rejestracji (Dz. Urz.
WE L 344 z 26.11.1992, str. 38; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 13, str. 220),

20) dyrektywy Komisji 92/105/EWG z dnia
3 grudnia 1992 r. ustanawiajàcej stopieƒ
normalizacji w odniesieniu do „paszpor-

tów” roÊlin u˝ywanych przy przemieszcza-
niu niektórych roÊlin, produktów roÊlinnych
i innych przedmiotów w obr´bie Wspólnoty
i ustanawiajàcej szczegó∏owe procedury
dotyczàce wydawania takich „paszportów”
roÊlin oraz warunki i szczegó∏owe procedu-
ry dotyczàce ich wymiany (Dz. Urz. WE L 4
z 08.01.1993, str. 22, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13,
str. 333, z póên. zm.),

21) dyrektywy Komisji 93/50/EWG z dnia
24 czerwca 1993 r. okreÊlajàcej niektóre roÊ-
liny niewymienione w za∏àczniku V cz´Êç A
do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których
producenci, magazyny lub centra wysy∏ko-
we w strefach produkcji takich roÊlin, mu-
szà byç wpisani do rejestru urz´dowego
(Dz. Urz. WE L 205 z 17.08.1993, str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 14, str. 398),

22) dyrektywy Komisji 93/51/EWG z dnia
24 czerwca 1993 r. ustanawiajàcej zasady
przemieszczania niektórych roÊlin, produk-
tów roÊlinnych i innych przedmiotów przez
stref´ chronionà oraz przemieszczania ta-
kich roÊlin, produktów roÊlinnych i innych
przedmiotów pochodzàcych ze strefy chro-
nionej oraz przemieszczanych w jej obr´bie
(Dz. Urz. WE L 205 z 17.08.1993, str. 24;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 14, str. 400),

23) dyrektywy Komisji 93/71/EWG z dnia 27 lip-
ca 1993 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania do
obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 221 z 31.08.1993, str. 27; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 15, str. 50),

24) dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 paê-
dziernika 1993 r. w sprawie zwalczania bak-
teriozy pierÊcieniowej ziemniaka (Dz. Urz.
WE L 259 z 18.10.1993, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 15, str. 131, z póên. zm.),

25) dyrektywy Komisji 94/3/WE z dnia 21 stycz-
nia 1994 r. ustalajàcej procedur´ powiada-
miania o przej´ciu przesy∏ki lub organizmu
szkodliwego z paƒstw trzecich i przedsta-
wiajàcych bezpoÊrednie zagro˝enie fito-
sanitarne (Dz. Urz. WE L 32 z 05.02.1994,
str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 16, str. 20),

26) dyrektywy Komisji 94/37/WE z dnia 22 lipca
1994 r. zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 194 z 29.07.1994, str. 65; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 16, str. 312),

27) dyrektywy Komisji 94/79/WE z dnia 21 grud-
nia 1994 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania do
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obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 354 z 31.12.1994, str. 16; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17,
str. 73),

28) dyrektywy Komisji 95/35/WE z dnia
14 lipca 1995 r. zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 172 z 22.07.1995, str. 6; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18,
str. 48),

29) dyrektywy Komisji 95/36/WE z dnia
14 lipca 1995 r. zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 172 z 22.07.1995, str. 8; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18,
str. 50),

30) dyrektywy Komisji 95/44/WE z dnia 26 lipca
1995 r. ustanawiajàcej warunki, zgodnie
z którymi niektóre organizmy szkodliwe, roÊ-
liny, produkty roÊlinne i inne wymienione
w za∏àcznikach I—V do dyrektywy
Rady 77/93/EWG mogà byç wprowadzane
do Wspólnoty lub niektórych jej stref
ochronnych lub przemieszczane we Wspól-
nocie lub w takich strefach celem przepro-
wadzenia prób lub do celów naukowo-ba-
dawczych i do prowadzenia prac nad two-
rzeniem odmian roÊlin (Dz. Urz. WE L 184
z 03.08.1995, str. 34, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18,
str. 87, z póên. zm.),

31) dyrektywy Komisji 96/12/WE z dnia
8 marca 1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Ra-
dy 91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 65 z 15.03.1996, str. 20; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18,
str. 471),

32) dyrektywy Komisji 96/46/WE z dnia
16 lipca 1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 214 z 23.08.1996, str. 18; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19,
str. 371),

33) dyrektywy Komisji 96/68/WE z dnia 21 paê-
dziernika 1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 91/414/EWG dotyczàcà wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 277 z 30.10.1996, str. 25; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19,
str. 483),

34) dyrektywy Rady 97/57/WE z dnia 22 wrzeÊ-
nia 1997 r. ustanawiajàcej za∏àcznik VI do
dyrektywy 91/414/EWG dotyczàcej wprowa-
dzania do obrotu Êrodków ochrony roÊlin
(Dz. Urz. WE L 265 z 27.09.1997, str. 87;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 21, str. 450),

35) dyrektywy Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwiet-
nia 1998 r. ustanawiajàcej minimalne warun-

ki przeprowadzania kontroli zdrowia roÊlin
we Wspólnocie w punktach kontroli innych
ni˝ te w miejscu przeznaczenia, dotyczàce
roÊlin, produktów roÊlinnych lub innych
przedmiotów przywo˝onych z paƒstw trze-
cich (Dz. Urz. WE L 126 z 28.04.1998, str. 26;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 23, str. 66),

36) dyrektywy Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca
1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ral-
stonia solanacearum (Smith), Yabuuchi
i wsp. (Dz. Urz. WE L 235 z 21.08.1998, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 23, str. 375),

37) dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w spra-
wie zbli˝enia przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do klasyfi-
kacji, pakowania i etykietowania prepara-
tów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200
z 30.07.1999, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24,
str. 109, z póên. zm.),

38) dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja
2000 r. w sprawie Êrodków ochronnych
przed wprowadzeniem do Wspólnoty orga-
nizmów szkodliwych dla roÊlin lub produk-
tów roÊlinnych i przed ich rozprzestrzenia-
niem si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169
z 10.07.2000, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29,
str. 258, z póên. zm.),

39) dyrektywy Komisji 2001/32/WE z dnia 8 ma-
ja 2001 r. uznajàcej chronione strefy nara˝o-
ne na szczególne ryzyko dla zdrowia roÊlin
we Wspólnocie oraz uchylajàcej dyrekty-
w´ 92/76/EWG (Dz. Urz. WE L 127
z 09.05.2001, str. 38, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32,
str. 165, z póên. zm.),

40) dyrektywy Komisji 2001/60/WE z dnia
7 sierpnia 2001 r. dostosowujàcej do post´-
pu technicznego dyrektyw´ Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 1999/45/WE w sprawie
zbli˝enia przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania preparatów nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 226
z 22.08.2001, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 419),

41) dyrektywy Rady 2002/89/WE z dnia 28 listo-
pada 2002 r. zmieniajàcej dyrektyw´
2000/29/WE w sprawie Êrodków ochronnych
przed wprowadzaniem do Wspólnoty orga-
nizmów szkodliwych dla roÊlin lub produk-
tów roÊlinnych i przed ich rozprzestrzenia-
niem si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 355
z 30.12.2002, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 3),

42) dyrektywy Komisji 2004/103/WE z dnia
7 paêdziernika 2004 r. w sprawie kontroli
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to˝samoÊci i zdrowia roÊlin, produktów roÊ-
linnych lub innych produktów wymienio-
nych w cz´Êci B za∏àcznika V do dyrektywy
Rady 2000/29/WE, które mogà byç przepro-
wadzane w miejscu innym ni˝ miejsce
wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu
znajdujàcym si´ w pobli˝u oraz okreÊlajàcej
wymogi odnoszàce si´ do wymienionych
kontroli (Dz. Urz. UE L 313 z 12.10.2004,
str. 16),

43) dyrektywy Komisji 2005/17/WE z dnia
2 marca 2005 r. zmieniajàcej niektóre prze-
pisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie
„paszportów” roÊlin (Dz. Urz. UE L 57
z 03.03.2005, str. 23).”;

2) w art. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) obrót — sk∏adanie ofert albo zawieranie
umów sprzeda˝y lub innych umów majàcych
na celu zbycie roÊlin, produktów roÊlinnych,
przedmiotów lub Êrodków ochrony roÊlin,
a tak˝e wprowadzanie ich na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;”;

3) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Ochrona roÊlin przed organizmami szkodliwymi”;

4) w art. 6:

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stosujàc ocen´ organoleptycznà, badania

makroskopowe, badania laboratoryjne lub
kontrol´ dokumentów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Je˝eli zostanie stwierdzone lub podejrzewa

si´ wystàpienie organizmów kwarantanno-
wych wojewódzki inspektor ustala:
1) zasi´g ich wyst´powania lub mo˝liwego

rozprzestrzenienia si´ lub
2) zasi´g prawdopodobnego pora˝enia roÊ-

lin, produktów roÊlinnych lub przedmio-
tów, lub

3) êród∏o infekcji, lub
4) strefy, w których powinny byç podj´te

dzia∏ania w celu zwalczania tych organi-
zmów lub zapobiegania ich rozprzestrze-
nianiu si´, lub

5) roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
pora˝one lub podejrzane o pora˝enie.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podmiot kontrolowany wspó∏dzia∏a z woje-

wódzkim inspektorem przy wykonywaniu
czynnoÊci kontrolnych, o których mowa
w ust. 2, 4 i 5.”;

5) w art. 8:

a) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie

wymaga zgody strony.”,

b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Je˝eli zakazy lub nakazy, wprowadzone na

podstawie ust. 5, dotyczà stref ustalonych

zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 4, informacj´
o ustaleniu tych stref og∏asza si´ w woje-
wódzkim dzienniku urz´dowym.”;

6) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç w za-
kresie przemys∏owego przetwarzania
roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów pora˝onych lub podej-
rzanych o pora˝enie przez organizm
kwarantannowy, do przetwarzania sto-
suje technologi´ zapewniajàcà znisz-
czenie tego organizmu.

2. Podmiot, który zamierza podjàç dzia-
∏alnoÊç okreÊlonà w ust. 1, przekazuje
na piÊmie informacj´ o tym zamiarze
wojewódzkiemu inspektorowi w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na swojà siedzib´
albo miejsce zamieszkania, nie póêniej
ni˝ na 14 dni przed rozpocz´ciem takiej
dzia∏alnoÊci.

3. Niezale˝nie od informacji, o której mo-
wa w ust. 2, podmiot przekazuje woje-
wódzkiemu inspektorowi informacj´
o zamiarze rozpocz´cia przetwarzania
ka˝dej partii roÊlin, produktów roÊlin-
nych lub przedmiotów pora˝onych lub
podejrzanych o pora˝enie przez orga-
nizm kwarantannowy, nie póêniej ni˝
na 3 dni przed rozpocz´ciem przetwa-
rzania. 

4. Je˝eli zastosowana technologia prze-
mys∏owego przetwarzania roÊlin, pro-
duktów roÊlinnych lub przedmiotów,
o których mowa w ust. 1, nie zapewni-
∏a zniszczenia organizmu kwarantan-
nowego, wojewódzki inspektor stosuje
przepisy art. 8 ust. 1—4.

5. Wojewódzki inspektor prowadzi wykaz
podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie przemys∏owego przetwa-
rzania roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów pora˝onych lub po-
dejrzanych o pora˝enie przez organizm
kwarantannowy.

6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, jest
jawny.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Przepisy art. 6—8a stosuje si´ odpowied-
nio do organizmów niekwarantannowych,
majàc na uwadze ujednolicenie dzia∏aƒ
podejmowanych w tym zakresie na teryto-
rium Wspólnoty.”;

8) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Je˝eli zastosowana ocena organolep-
tyczna, badania makroskopowe lub
badania laboratoryjne potwierdzà
niewyst´powanie okreÊlonego orga-
nizmu szkodliwego w danym miejscu
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produkcji, za które uwa˝a si´ gospo-
darstwo rolne albo jego cz´Êç b´dàcà
wyodr´bnionà jednostkà produkcyj-
nà, albo kilka gospodarstw b´dàcych
zorganizowanà ca∏oÊcià produkcyjnà,
miejsce to mo˝e byç uznane za miej-
sce produkcji wolne od tego organi-
zmu szkodliwego.

2. W miejscu produkcji uznanym za wol-
ne od okreÊlonego organizmu szko-
dliwego posiadacz lub posiadacze po-
dejmujà dzia∏ania niezb´dne do za-
bezpieczenia tego miejsca produkcji
przed wprowadzaniem lub rozprze-
strzenianiem si´ organizmu szkodli-
wego, ze wzgl´du na który zosta∏o
ono utworzone, w szczególnoÊci pro-
wadzà, w sposób uzgodniony z woje-
wódzkim inspektorem:

1) obserwacje wyst´powania organi-
zmów szkodliwych;

2) ewidencj´ uprawianych, produko-
wanych, nabywanych, zbywanych,
przechowywanych lub przemiesz-
czanych roÊlin, produktów roÊlin-
nych lub przedmiotów, umo˝liwia-
jàcà stwierdzenie ich pochodzenia.

3. Status miejsca produkcji uznanego za
wolne od okreÊlonego organizmu
szkodliwego mo˝e nadaç, w drodze
decyzji, wojewódzki inspektor w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na lokalizacj´ tego
miejsca, na wniosek posiadacza lub
posiadaczy. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3,
wojewódzki inspektor okreÊla szcze-
gó∏owe dzia∏ania, jakie posiadacz lub
posiadacze powinni podejmowaç
w ramach dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 2, aby utrzymaç status miejsca
produkcji uznanego za wolne od
okreÊlonego organizmu szkodliwego. 

5. W miejscu produkcji uznanym za wol-
ne od okreÊlonego organizmu szko-
dliwego przeprowadza si´ urz´dowe
kontrole w zakresie wyst´powania or-
ganizmu szkodliwego, ze wzgl´du na
który zosta∏o ono utworzone, oraz
w zakresie podejmowania dzia∏aƒ
okreÊlonych w decyzji, o której mowa
w ust. 3. 

6. Je˝eli w wyniku urz´dowej kontroli
zostanie stwierdzone, ˝e posiadacz
lub posiadacze nie podejmujà dzia-
∏aƒ okreÊlonych w decyzji, o której
mowa w ust. 3, lub w miejscu pro-
dukcji uznanym za wolne od okreÊlo-
nego organizmu szkodliwego wystà-
pi∏ albo istnieje podejrzenie wystà-
pienia organizmu szkodliwego, ze
wzgl´du na który zosta∏o ono utwo-

rzone, wojewódzki inspektor nieza-
le˝nie od dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 8 ust. 1—4, mo˝e:

1) okreÊliç termin usuni´cia uchybieƒ
w zakresie zaniechania dzia∏aƒ
okreÊlonych w decyzji, o której mo-
wa w ust. 3;

2) znieÊç, w drodze decyzji, status
miejsca produkcji uznanego za
wolne od okreÊlonego organizmu
szkodliwego.”;

9) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spe∏niajà wymagania specjalne okreÊlone na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4, zwane dalej „wy-
maganiami specjalnymi”, a w przypadku roÊ-
lin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
przeznaczonych do stref chronionych — wy-
magania specjalne dla tych stref chronionych,
z zastrze˝eniem art. 16 ust. 4a;”;

10) w art. 15 uchyla si´ ust. 8;

11) w art. 16:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Paszport roÊlin wydaje si´ dla roÊlin, pro-
duktów roÊlinnych lub przedmiotów, je˝eli
zastosowana ocena organoleptyczna, bada-
nia makroskopowe, badania laboratoryjne
lub kontrola dokumentów potwierdzi∏y, ˝e
sà one wolne od organizmów kwarantanno-
wych i spe∏niajà wymagania specjalne, wy-
magania okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w przepi-
sach o nasiennictwie w zakresie wytwarza-
nia i oceny oraz obrotu materia∏em siew-
nym.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wojewódzki inspektor mo˝e wydaç pasz-
port roÊlin dla roÊlin, produktów roÊlin-
nych lub przedmiotów niespe∏niajàcych
wymagaƒ specjalnych, je˝eli zastosowana
ocena organoleptyczna, badania makro-
skopowe, badania laboratoryjne lub kon-
trola dokumentów potwierdzi∏y, ˝e sà one
wolne od organizmów kwarantannowych
oraz ˝e nie istnieje ryzyko rozprzestrzenie-
nia si´ tych organizmów.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, od-
mawia wydania paszportu roÊlin, je˝eli nie
sà spe∏nione warunki, o których mowa
w ust. 4, z zastrze˝eniem ust. 4a.”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) okreÊlenie „paszport roÊlin” oraz oznacze-
nie EC;”,

e) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce prowadzenia uprawy, wy-
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twarzania, sk∏adowania lub przechowywa-
nia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów przez podmiot wpisany do rejestru
przedsi´biorców mo˝e upowa˝niç ten pod-
miot, na piÊmie, do wype∏niania w jego
imieniu formularzy paszportów roÊlin.”,

f) dodaje si´ ust. 16—21 w brzmieniu:

„16. W upowa˝nieniu, o którym mowa w ust. 15,
wojewódzki inspektor okreÊla:

1) okres, na który zosta∏o ono udzielone;

2) roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmio-
ty, dla których formularze paszportów
roÊlin mogà byç wype∏niane przez upo-
wa˝niony podmiot;

3) sposób wype∏niania formularzy pasz-
portów roÊlin przez upowa˝niony pod-
miot.

17. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrol´
nad realizacjà upowa˝nienia, o którym mo-
wa w ust. 15; kontrola jest przeprowadzana
zgodnie z art. 91—99 i art. 100 ust. 2.

18. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 15,
mo˝e byç w ka˝dym czasie odwo∏ane, je˝e-
li upowa˝niony podmiot wype∏nia formula-
rze paszportów roÊlin w sposób niezgodny
z upowa˝nieniem wydanym przez woje-
wódzkiego inspektora.

19. Je˝eli upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 15, zosta∏o odwo∏ane, podmiot
zwraca nieodp∏atnie niewykorzystane wy-
pe∏nione i niewype∏nione formularze pasz-
portów roÊlin.

20. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji,
nakazuje podmiotowi, który nie zwróci∏ for-
mularzy okreÊlonych w ust. 19, na jego
koszt, zniszczenie tych formularzy. Znisz-
czenia formularzy paszportów roÊlin doko-
nuje si´ pod nadzorem wojewódzkiego in-
spektora. 

21. Ostateczny nabywca roÊlin, produktów roÊ-
linnych lub przedmiotów, o których mowa
w ust. 1, przechowuje przez rok od dnia na-
bycia tych roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów paszporty roÊlin, w które by-
∏y one zaopatrzone.”; 

12) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przed-
mioty wyprowadzane z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do paƒstw
trzecich zaopatruje si´ w Êwiadectwa
fitosanitarne lub Êwiadectwa fito-
sanitarne dla reeksportu, je˝eli sà one
wymagane przez paƒstwo, do które-
go sà przeznaczone, lub paƒstwa,
przez które sà przemieszczane.

2. Âwiadectwa fitosanitarne lub Êwia-
dectwa fitosanitarne dla reeksportu,
o których mowa w ust. 1, do∏àcza si´

do roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, dla których zosta∏y wy-
dane, na ka˝dym etapie ich prze-
mieszczania i udost´pnia si´ na ka˝de
˝àdanie organu celnego.”;

13) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarza-
nia lub miejsce sk∏adowania, lub miejsce ∏à-
czenia roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, wydaje na wniosek zaintere-
sowanego podmiotu Êwiadectwo fito-
sanitarne dla roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów wyprowadzanych z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej do paƒstw
trzecich.”,

b) w ust. 3 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) informacje o znakach rozpoznawczych
opakowaƒ.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏à-
cza si´:

1) dokumenty potwierdzajàce przeprowa-
dzenie zabiegów odka˝ajàcych, je˝eli za-
biegi takie sà wymagane przez paƒstwo
trzecie, do którego roÊliny, produkty roÊ-
linne lub przedmioty sà przeznaczone,
lub paƒstwa, przez które sà one prze-
mieszczane;

2) pozwolenie importowe lub jego kopi´, je-
˝eli pozwolenie takie jest wymagane
przez paƒstwo trzecie, do którego roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty sà
przeznaczone, lub paƒstwa, przez które
sà one przemieszczane;

3) zaÊwiadczenie wydane przez wojewódz-
kiego inspektora w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce prowadzenia uprawy lub wy-
twarzania roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, potwierdzajàce spe∏-
nienie wymagaƒ specjalnych dotyczà-
cych miejsca ich uprawy lub wytwarza-
nia, je˝eli Êwiadectwo fitosanitarne wy-
daje wojewódzki inspektor, który nie jest
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowa-
dzenia uprawy lub wytwarzania roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
a spe∏nienia tych wymagaƒ wymaga paƒ-
stwo, do którego roÊliny, produkty roÊlin-
ne lub przedmioty sà przeznaczone, lub
paƒstwa, przez które sà one przemiesz-
czane;

4) Êwiadectwo fitosanitarne paƒstwa po-
chodzenia w przypadku reeksportu.”,

d) uchyla si´ ust. 5,
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e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Âwiadectwo fitosanitarne jest:

1) zaÊwiadczeniem w rozumieniu Kodeksu
post´powania administracyjnego;

2) wydawane:

a) na formularzach udost´pnianych przez
G∏ównego Inspektora,

b) bez zb´dnej zw∏oki, po stwierdzeniu,
w wyniku zastosowanej oceny organo-
leptycznej, badaƒ makroskopowych,
badaƒ laboratoryjnych lub kontroli do-
kumentów, ˝e roÊliny, produkty roÊlin-
ne lub przedmioty spe∏niajà wymaga-
nia paƒstwa trzeciego, do którego sà
przeznaczone, lub paƒstw przez które
sà przemieszczane.”,

f) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a—6e w brzmieniu:

„6a. Je˝eli nie mo˝na uzyskaç przepisów fito-
sanitarnych paƒstwa trzeciego, do którego
roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
wyprowadzane z terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej sà przeznaczone, lub paƒstw
przez które sà one przemieszczane, woje-
wódzki inspektor mo˝e wydaç Êwiadectwo
fitosanitarne lub Êwiadectwo fitosanitarne
dla reeksportu, po stwierdzeniu, w wyniku
zastosowanej oceny organoleptycznej, ba-
daƒ makroskopowych, badaƒ laboratoryj-
nych lub kontroli dokumentów, ˝e te roÊli-
ny, produkty roÊlinne lub przedmioty sà
wolne od organizmów kwarantannowych
i praktycznie wolne od innych organizmów
szkodliwych.

6b. Na Êrodki transportu lub opakowania,
w których sà przewo˝one roÊliny, produkty
roÊlinne lub przedmioty wyprowadzane
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
paƒstw trzecich, wojewódzki inspektor,
który wystawia Êwiadectwo fitosanitarne
lub Êwiadectwo fitosanitarne dla reekspor-
tu, mo˝e, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç roz-
przestrzeniania si´ organizmów szkodli-
wych, na∏o˝yç plomby ze znakiem Inspekcji
i numerem wydanego Êwiadectwa fito-
sanitarnego. Plomby udost´pnia G∏ówny
Inspektor.

6c. Plomby, o których mowa w ust. 6b, woje-
wódzki inspektor nak∏ada niezw∏ocznie po
umieszczeniu roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów w Êrodku transportu lub
w opakowaniu.

6d. Uprawnienia wojewódzkiego inspektora
do nak∏adania plomb, o których mowa
w ust. 6b, nie naruszajà uprawnieƒ i obo-
wiàzków organów celnych do przeprowa-
dzania kontroli celnej.

6e. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wy-
kaz paƒstw trzecich oraz wykaz roÊlin, pro-
duktów roÊlinnych lub przedmiotów wy-

prowadzanych z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej do tych paƒstw trzecich, w przy-
padku których wojewódzki inspektor, wy-
stawiajàcy Êwiadectwo fitosanitarne lub
Êwiadectwo fitosanitarne dla reeksportu,
nak∏ada plomby okreÊlone w ust. 6b, majàc
na wzgl´dzie zapobieganie rozprzestrzenia-
niu si´ organizmów szkodliwych.”;

14) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Wojewódzki inspektor mo˝e, oprócz
oceny organoleptycznej, badaƒ
makroskopowych, badaƒ laboratoryj-
nych lub kontroli dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 lit. b
i ust. 6a, przeprowadzaç kontrol´ roÊ-
lin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów wyprowadzanych z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej do
paƒstw trzecich.

2. Wojewódzki inspektor, który w wyni-
ku kontroli okreÊlonej w ust. 1 stwier-
dzi∏, ˝e:

1) nastàpi∏a zmiana to˝samoÊci lub
stanu zdrowotnoÊci roÊlin, produk-
tów roÊlinnych lub przedmiotów,
dla których zosta∏o wydane Êwia-
dectwo fitosanitarne lub Êwiadec-
two fitosanitarne dla reeksportu,
uniewa˝nia to Êwiadectwo przez
jego przekreÊlenie, opatrzenie pie-
cz´cià z napisem „anulowane”
i piecz´cià urz´dowà oraz stosuje
przepisy art. 8 ust. 1—4;

2) roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty nie sà prawid∏owo
oznakowane lub nie sà do nich do-
∏àczone wymagane dokumenty,
stosuje przepisy art. 8 ust. 1—4.”;

15) w art. 21 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do opakowaƒ
drewnianych, w których przewo˝one sà towa-
ry inne ni˝ roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty, oraz do drewna u˝ywanego do
unieruchamiania lub zabezpieczenia tych to-
warów.”;

16) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzane z paƒstw trzecich na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej roÊliny, pro-
dukty roÊlinne lub przedmioty sà poddawa-
ne ka˝dorazowo granicznej kontroli fito-
sanitarnej, je˝eli:
1) istnieje obowiàzek zaopatrzenia ich

w Êwiadectwo fitosanitarne lub inne wy-
magane dokumenty lub oznakowania lub

2) nie mo˝na ustaliç ich to˝samoÊci, lub

3) istnieje podejrzenie, ˝e sà pora˝one przez
organizmy kwarantannowe lub organi-
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zmy szkodliwe okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3,
lub przez organizmy niekwarantannowe,
i istnieje zagro˝enie spowodowania strat
gospodarczych wskutek wprowadzenia
lub rozprzestrzenienia si´ tych organi-
zmów.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Je˝eli roÊliny, produkty roÊlinne lub przed-
mioty wprowadzane na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanowià niewielkie za-
gro˝enie fitosanitarne, kontrola, o której
mowa w ust. 1, mo˝e byç przeprowadzana
w sposób wyrywkowy.

1b. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e, w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç wy-
kaz roÊlin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów, które sà poddawane granicznej
kontroli fitosanitarnej w sposób wyrywko-
wy, i cz´stotliwoÊç przeprowadzania tej
kontroli, majàc na wzgl´dzie zagro˝enie
fitosanitarne, jakie stanowià te roÊliny, pro-
dukty roÊlinne lub przedmioty.”;

17) w art. 24: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontrol´ dokumentów, w tym sprawdzenie,
czy do roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów zosta∏y do∏àczone wymagane
dokumenty lub czy sà one prawid∏owo
oznakowane;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kontrola to˝samoÊci lub kontrola zdrowot-
noÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów mo˝e byç przeprowadzana
w innych, ni˝ miejsca okreÊlone w ust. 2 i 3,
miejscach zatwierdzonych przez G∏ównego
Inspektora, w szczególnoÊci w:

1) miejscach wskazanych przez odbiorc´
przesy∏ki;

2) pomieszczeniach wojewódzkich inspek-
toratów ochrony roÊlin i nasiennictwa.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. G∏ówny Inspektor wydaje decyzj´ w sprawie
zatwierdzenia miejsca, o którym mowa
w ust. 4, na wniosek zainteresowanego pod-
miotu, po:

1) sprawdzeniu, czy miejsce to spe∏nia wa-
runki zapewniajàce prawid∏owe przepro-
wadzenie kontroli to˝samoÊci lub kontro-
li zdrowotnoÊci oraz

2) otrzymaniu pozytywnej opinii organów
celnych o mo˝liwoÊci zapewnienia dozo-
ru celnego w tym miejscu.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) wskazanie roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, które majà byç wpro-

wadzane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) wskazanie miejsca kontroli to˝samoÊci
lub zdrowotnoÊci;

3) wskazanie miejsc, w których roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty b´dà
przechowywane do czasu uzyskania wy-
niku kontroli to˝samoÊci lub zdrowotno-
Êci; 

4) opis sposobu, w jaki przesy∏ki pocho-
dzàce z paƒstw cz∏onkowskich, przesy∏ki
pora˝one i prawdopodobnie pora˝one
przez organizmy szkodliwe majà byç izo-
lowane.

5b. Je˝eli przesy∏ka jest przeznaczona dla upo-
wa˝nionego odbiorcy w rozumieniu przepi-
sów art. 406 rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawia-
jàcego przepisy w celu wykonywania roz-
porzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 usta-
nawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) lub do miej-
sca kontroli obj´tego pozwoleniem na ko-
rzystanie z gospodarczej procedury celnej,
o której mowa w art. 497 tego rozporzàdze-
nia, do wniosku do∏àcza si´ kopie w∏aÊci-
wych pozwoleƒ wydanych przez organy
celne.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kontrol´ to˝samoÊci lub kontrol´ zdrowot-
noÊci w miejscach, o których mowa w ust. 3
i 4, przeprowadza si´ po wyra˝eniu zgody
przez wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwe-
go dla punktu wwozu albo organ innego
paƒstwa cz∏onkowskiego w∏aÊciwy do
spraw zdrowia roÊlin przeprowadzajàcy
kontrol´ dokumentów.”;

18) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Na Êwiadectwie fitosanitarnym lub na
innym wymaganym dokumencie, który
do∏àcza si´ do przesy∏ki lub partii roÊ-
lin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów, udost´pnionych do kontroli
dokumentów, wojewódzki inspektor
umieszcza okràg∏à piecz´ç z wizerun-
kiem or∏a, dat´ udost´pnienia doku-
mentu do kontroli oraz piecz´ç imien-
nà i podpis.

2. Wojewódzki inspektor w∏aÊciwy dla
punktu wwozu, w drodze decyzji, zaka-
zuje wprowadzenia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przesy∏ki lub
partii, je˝eli w wyniku przeprowadzo-
nej kontroli dokumentów, zosta∏o usta-
lone, ˝e:

1) do roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów nie sà do∏àczone wy-
magane dokumenty lub nie sà one
prawid∏owo oznakowane lub
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2) przedstawione dokumenty nie spe∏-
niajà wymagaƒ zawartych w usta-
wie, lub

3) przesy∏ka lub partia zawiera roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty,
których wprowadzanie i przemiesz-
czanie jest zakazane, lub

4) podmiot nie dope∏ni∏ obowiàzku
wpisu do rejestru przedsi´biorców.

3. Wojewódzki inspektor mo˝e odstàpiç
od wydania decyzji, o której mowa
w ust. 2, je˝eli podmiot usunie we
wskazanym przez wojewódzkiego in-
spektora terminie stwierdzone niepra-
wid∏owoÊci i nie istnieje niebezpie-
czeƒstwo rozprzestrzenienia si´ orga-
nizmów kwarantannowych.”;

19) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontroli to˝samoÊci polegajàcej na sprawdze-
niu, czy przesy∏ka lub partia zawiera roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty wymienione
w dokumentach, w które si´ je zaopatruje,
poddaje si´ t´ przesy∏k´ lub parti´, w stosunku
do której nie zosta∏a wydana decyzja okreÊlona
w art. 25 ust. 2.”;

20) w art. 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4
pkt 2, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ dwa dni ro-
bocze od dnia jej wydania, a w przypadku de-
cyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, art. 25
ust. 2 i art. 26 ust. 2 — niezw∏ocznie po ich wy-
daniu:

1) G∏ówny Inspektor powiadamia organy w∏a-
Êciwe do spraw zdrowia roÊlin paƒstwa,
z którego pochodzà lub sà wprowadzane
przesy∏ki lub partie roÊlin, produktów roÊlin-
nych lub przedmiotów, Komisj´ Europejskà
oraz organy w∏aÊciwe do spraw zdrowia roÊ-
lin pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich;

2) informacja jest przekazywana do w∏aÊci-
wych punktów wwozu.”;

21) w art. 28 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏ania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3,
art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 26
ust. 1 i 2 oraz art. 27, mogà byç podj´te w stosun-
ku do:”;

22) w art. 29 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Decyzjom, o których mowa w art. 25 ust. 2,
art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 1,
nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalno-
Êci.

2. Po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 25
ust. 2, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 4 pkt 1, woje-
wódzki inspektor uniewa˝nia Êwiadectwo fito-
sanitarne lub inny wymagany dokument towa-
rzyszàcy przesy∏ce lub partii roÊlin, produktów

roÊlinnych lub przedmiotów, przez ostemplo-
wanie awersu dokumentu, w widocznym miej-
scu, trójkàtnym stemplem w kolorze czerwo-
nym z napisem „dokument uniewa˝niony”
i nazwà organu Inspekcji oraz datà uniewa˝nie-
nia.

3. Do czasu zakoƒczenia granicznej kontroli fito-
sanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji,
o których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2,
art. 27 ust. 4 oraz art. 28 ust. 1, roÊliny, produk-
ty roÊlinne lub przedmioty znajdujà si´ pod do-
zorem celnym.”;

23) w art. 36 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5c w brzmie-
niu: 

„5a. Je˝eli w wyniku urz´dowej kontroli zostanie
ustalone, ˝e przemieszczane przez stref´
chronionà roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty nie spe∏niajà warunków okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, wojewódzki inspektor mo˝e, w drodze
decyzji, na koszt podmiotu, który dokonuje
przemieszczenia tych roÊlin, produktów roÊ-
linnych lub przedmiotów, nakazaç zaplombo-
wanie opakowaƒ lub Êrodków transportu,
w których te roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty sà przewo˝one, oraz wskazaç
miejsce znajdujàce si´ poza strefà chronionà,
do którego te roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty majà byç przemieszczone pod
nadzorem wojewódzkiego inspektora.

5b. Decyzji, o której mowa w ust. 5a, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

5c. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝
wskazane w ust. 5a sposoby post´powania
z roÊlinami, produktami roÊlinnymi lub przed-
miotami przemieszczanymi przez stref´ chro-
nionà, niespe∏niajàcymi warunków okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, majàc na uwadze zabezpieczenie stre-
fy chronionej przed przedostaniem si´ do tej
strefy i rozprzestrzenieniem organizmu kwa-
rantannowego, ze wzgl´du na który ustano-
wiono t´ stref´.”;

24) w art. 37:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do Êrodka
ochrony roÊlin:

1) wyprodukowanego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i przeznaczonego
do stosowania w innym paƒstwie, je˝eli
w tym paƒstwie jest on dopuszczony do
obrotu, lub

2) magazynowanego w Rzeczypospolitej
Polskiej lub przemieszczanego przez jej
terytorium i przeznaczonego do stosowa-
nia w innym paƒstwie cz∏onkowskim, je-
˝eli w tym paƒstwie jest on dopuszczony
do obrotu.”,
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b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ do materia∏u
siewnego przeznaczonego do stosowania
w innym paƒstwie cz∏onkowskim, je˝eli za-
wiera Êrodki ochrony roÊlin dopuszczone
do obrotu w tym paƒstwie.”;

25) w art. 38:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stosowany zgodnie z przeznaczeniem:

— nie wykazuje zagro˝enia dla zdrowia
cz∏owieka, zwierzàt lub dla Êrodowiska,
a w szczególnoÊci wód powierzchnio-
wych i podziemnych, w tym wody prze-
znaczonej do spo˝ycia, przy uwzgl´dnie-
niu zespo∏u procesów, jakim podlega
substancja aktywna i preparat w glebie,
wodzie i powietrzu, oraz przemian bio-
tycznych i abiotycznych, a tak˝e kinetyki
tych procesów, zwanych dalej „losem
i zachowaniem”,

— nie wykazuje niepo˝àdanego oddzia∏y-
wania na organizmy nieb´dàce celem je-
go zastosowania;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagania, aby substancja aktywna by∏a
dopuszczona przez Komisj´ Europejskà do
stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin, nie
stosuje si´ w przypadku, gdy Êrodek ten za-
wiera substancj´ aktywnà, dla której Komi-
sja Europejska wyda∏a decyzj´ potwierdza-
jàcà z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie sub-
stancji aktywnej do stosowania w Êrodku
ochrony roÊlin wraz z wymaganà dokumen-
tacjà.”;

26) w art. 39 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyniki badaƒ, informacje, dane oraz oceny,
o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, sk∏ada si´
w j´zyku polskim lub angielskim, z wy∏àcze-
niem wyników badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania
Êrodka ochrony roÊlin, które sk∏ada si´ w j´zy-
ku polskim.”;

27) w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku do∏àcza si´ kart´ charakterystyki
Êrodka ochrony roÊlin oraz dowód wp∏aty op∏a-
ty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.”;

28) w art. 43 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wp∏ywu Êrodka ochrony roÊlin na Êrodowisko,
przy uwzgl´dnieniu jego losu i zachowania
oraz oddzia∏ywania na organizmy nieb´dàce
celem jego zastosowania;”;

29) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
prowadzi rejestr Êrodków ochrony roÊ-
lin dopuszczonych do obrotu.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest
jawny i zawiera:

1) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊ-
lin oraz nazw´, siedzib´ i adres:

a) wnioskodawcy, a je˝eli wniosko-
dawcà nie jest producent Êrodka
ochrony roÊlin — nazw´, siedzib´
i adres producenta tego Êrodka,

b) podmiotu, o którym mowa
w art. 47b ust. 1;

2) nazwy substancji aktywnych, w tym
nazwy chemiczne i zwyczajowe,
oraz ich zawartoÊç w Êrodku ochro-
ny roÊlin oraz nazw´ ich producen-
ta;

3) informacje dotyczàce klasyfikacji
Êrodka ochrony roÊlin pod wzgl´-
dem stwarzania przez niego zagro-
˝eƒ dla zdrowia cz∏owieka, pszczó∏
i organizmów wodnych;

4) informacj´, czy Êrodek ochrony roÊ-
lin zosta∏ dopuszczony do stosowa-
nia w strefach ochronnych uj´ç wo-
dy oraz na terenie uzdrowisk, otulin
parków narodowych i otulin rezer-
watów przyrody;

5) dat´ wa˝noÊci i numer zezwolenia na
dopuszczenie Êrodka ochrony roÊ-
lin do obrotu.”; 

30) po art. 47 dodaje si´ art. 47a—47e w brzmieniu:

„Art. 47a. 1. Ârodek ochrony roÊlin dopuszczony
do obrotu w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym mo˝e zostaç dopuszczony do
obrotu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie zezwolenia
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa na wprowadzenie tego Êrodka na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanego dalej „zezwoleniem na im-
port równoleg∏y”. 

2. Zezwolenie na import równoleg∏y
wydaje si´, je˝eli: 

1) Êrodek ochrony roÊlin dopuszczo-
ny do obrotu w Unii Europejskiej
lub paƒstwie cz∏onkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym jest identyczny ze Êrod-
kiem ochrony roÊlin dopuszczo-
nym do obrotu na podstawie ze-
zwolenia ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa, o którym mowa
w art. 37 ust. 1; 
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2) Êrodek ochrony roÊlin dopuszczo-
ny do obrotu w innym paƒstwie
cz∏onkowskim lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym jest:

a) sklasyfikowany zgodnie z prze-
pisami Unii Europejskiej doty-
czàcymi oznakowania i klasyfi-
kacji substancji i preparatów
chemicznych,

b) identyczny ze Êrodkiem ochrony
roÊlin dopuszczonym do obrotu
na podstawie zezwolenia mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa, o którym mowa w art. 37
ust. 1, który jest sklasyfikowany
pod wzgl´dem stwarzania przez
niego zagro˝eƒ dla zdrowia
cz∏owieka, pszczó∏ i organizmów
wodnych zgodnie z przepisami
o substancjach i preparatach
chemicznych;

3) zakres stosowania Êrodka ochrony
roÊlin, który b´dzie wprowadzany
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, nie jest szerszy ni˝ zakres
stosowania Êrodka ochrony roÊlin
dopuszczonego do obrotu na pod-
stawie zezwolenia ministra w∏aÊci-
wego do spraw rolnictwa, o któ-
rym mowa w art. 37 ust. 1;

4) oznakowanie i opakowanie Êrodka
ochrony roÊlin zosta∏y okreÊlone
zgodnie z przepisami o substan-
cjach i preparatach chemicznych. 

3. Ârodek ochrony roÊlin dopuszczony
do obrotu w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym uwa˝a si´ za identyczny ze
Êrodkiem ochrony roÊlin dopuszczo-
nym do obrotu na podstawie zezwo-
lenia ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa, o którym mowa w art. 37
ust. 1, je˝eli:
1) zawiera te same i w takiej samej

iloÊci substancje aktywne, a w sto-
sunku do pozosta∏ych sk∏adników
mogà wyst´powaç niewielkie ró˝-
nice pod warunkiem, ˝e nie majà
one wp∏ywu na zdrowie cz∏owieka,
zwierzàt lub na Êrodowisko oraz na
skutecznoÊç dzia∏ania tego Êrodka;

2) ma takà samà form´ u˝ytkowà;

3) wymagania jakoÊciowe dotyczàce
tego Êrodka sà identyczne z wyma-
ganiami jakoÊciowymi dotyczàcy-
mi Êrodka ochrony roÊlin dopusz-

czonego do obrotu na podstawie
zezwolenia ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa, o którym mo-
wa w art. 37 ust. 1;

4) w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne
tego Êrodka w zakresie jego sk∏adu
oraz minimalnej czystoÊci substan-
cji aktywnej wchodzàcej w jego
sk∏ad sà takie same, z uwzgl´dnie-
niem tolerancji okreÊlonych
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 60. 

Art. 47b. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na import równoleg∏y mo˝e wystàpiç
podmiot zajmujàcy si´ obrotem Êrod-
kami ochrony roÊlin, majàcy miejsce
zamieszkania albo siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej albo
w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym.

2. Wniosek, który sk∏ada si´ do ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, za-
wiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu
sk∏adajàcego wniosek;

2) nazw´, siedzib´ i adres producenta
Êrodka ochrony roÊlin;

3) wskazanie okresu, na jaki podmiot
sk∏adajàcy wniosek ubiega si´
o wydanie zezwolenia na import
równoleg∏y;

4) wskazanie innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego lub paƒstwa cz∏onkow-
skiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, z teryto-
rium którego Êrodek ochrony roÊ-
lin b´dzie wprowadzany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) informacje i dane dotyczàce Êrod-
ka ochrony roÊlin dopuszczonego
do obrotu w innym paƒstwie
cz∏onkowskim lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym zawiera-
jàce: 

a) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony
roÊlin w paƒstwie, o którym mo-
wa w pkt 4,

b) nazwy chemicznà i zwyczajowà
substancji aktywnej oraz okreÊ-
lenie zawartoÊci substancji ak-
tywnej wchodzàcej w sk∏ad
Êrodka ochrony roÊlin,
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c) nazw´, siedzib´ i adres produ-
centa substancji aktywnej wcho-
dzàcej w sk∏ad Êrodka ochrony
roÊlin,

d) form´ u˝ytkowà Êrodka ochrony
roÊlin,

e) numer i dat´ wydania zezwole-
nia na dopuszczenie Êrodka
ochrony roÊlin do obrotu w paƒ-
stwie, o którym mowa w pkt 4; 

6) informacje i dane dotyczàce Êrodka
ochrony roÊlin dopuszczonego do
obrotu na podstawie zezwolenia
ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa, o którym mowa w art. 37
ust. 1, zawierajàce:

a) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony
roÊlin,

b) nazw´, siedzib´ i adres podmio-
tu, który uzyska∏ zezwolenie na
dopuszczenie Êrodka ochrony
roÊlin do obrotu, 

c) numer i dat´ wydania zezwole-
nia ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa na dopuszcze-
nie Êrodka ochrony roÊlin do ob-
rotu;

7) nazw´ Êrodka ochrony roÊlin, który
b´dzie wprowadzany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na import
równoleg∏y; 

8) dat´ i podpis podmiotu sk∏adajàce-
go wniosek. 

3. Do wniosku do∏àcza si´: 

1) projekt etykiety-instrukcji stosowa-
nia Êrodka ochrony roÊlin, który
b´dzie wprowadzany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na import
równoleg∏y, spe∏niajàcy wymaga-
nia dotyczàce treÊci tej etykiety
okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 45 ust. 3;

2) dowód wp∏aty op∏aty rejestrowej,
o której mowa w art. 59 ust. 1.

Art. 47c. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e wystàpiç do organu w∏aÊciwego
w sprawach dopuszczenia Êrodków
ochrony roÊlin do obrotu w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, z terytorium którego Êrodek
ochrony roÊlin b´dzie wprowadzany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na import równo-
leg∏y, o podanie informacji i danych do-
tyczàcych tego Êrodka, je˝eli stwierdzi,

˝e wniosek spe∏nia wymagania okreÊlo-
ne w ustawie i zosta∏y do niego do∏àczo-
ne wszystkie wymagane dokumenty. 

Art. 47d. Zezwolenie na import równoleg∏y Êrod-
ka ochrony roÊlin, który b´dzie wprowa-
dzany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zawiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu
sk∏adajàcego wniosek;

2) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin; 

3) nazw´, siedzib´ i adres producenta
Êrodka ochrony roÊlin i substancji ak-
tywnych wchodzàcych w sk∏ad tego
Êrodka;

4) nazwy chemicznà i zwyczajowà sub-
stancji aktywnej oraz okreÊlenie za-
wartoÊci substancji aktywnej wcho-
dzàcej w sk∏ad Êrodka ochrony roÊlin;

5) informacje o klasyfikacji Êrodka
ochrony roÊlin pod wzgl´dem stwa-
rzania przez niego zagro˝eƒ dla zdro-
wia cz∏owieka, pszczó∏ i organizmów
wodnych; 

6) wymagania jakoÊciowe dla Êrodka
ochrony roÊlin;

7) wskazanie terminu wa˝noÊci zezwo-
lenia;

8) treÊç etykiety-instrukcji stosowania
Êrodka ochrony roÊlin w j´zyku pol-
skim.

Art. 47e. Zezwolenie na import równoleg∏y wy-
daje si´ na okres wskazany we wniosku,
o którym mowa w art. 47b ust. 1, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ okres wskazany w ze-
zwoleniu ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa, o którym mowa w art. 37
ust. 1. Przepis art. 46 ust. 3 stosuje si´
odpowiednio.”;

31) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
za˝àdaç od wnioskodawcy albo podmiotu,
o którym mowa w art. 47b ust. 1, dostarczenia,
w oznaczonym terminie, wyników dodatko-
wych badaƒ, informacji, danych oraz ocen do-
tyczàcych Êrodka ochrony roÊlin lub substancji
aktywnej wchodzàcej w jego sk∏ad, je˝eli po
wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 37
ust. 1, albo zezwolenia na import równoleg∏y,
lub w czasie trwania post´powania o wydanie
tych zezwoleƒ, zaistnia∏o podejrzenie, ˝e Êro-
dek ochrony roÊlin stanowi zagro˝enie dla
zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub dla Êrodowi-
ska.”;

32) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, który uzyska∏ zezwolenie, o którym
mowa w art. 39 ust. 1 albo art. 47b ust. 1, albo
art. 49 ust. 1, przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw rolnictwa nowe informacje i da-
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ne uzyskane po wydaniu zezwoleƒ dotyczà-
cych Êrodka ochrony roÊlin dopuszczonego do
obrotu o stwarzanym przez ten Êrodek zagro-
˝eniu dla zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub dla
Êrodowiska.”;

33) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
cofa zezwolenie na dopuszczenie Êrod-
ka ochrony roÊlin do obrotu, o którym
mowa w art. 37 ust. 1, albo zezwolenie
na import równoleg∏y, albo zezwole-
nie, o którym mowa w art. 49 ust. 1:

1) na wniosek wnioskodawcy albo pod-
miotu, o którym mowa w art. 47b
ust. 1;

2) je˝eli:

a) zostanie stwierdzona nieprzydat-
noÊç tego Êrodka ochrony roÊlin
do zastosowania zgodnie z jego
przeznaczeniem lub zostanà
ujawnione nieznane dotychczas
okolicznoÊci wskazujàce na szko-
dliwe oddzia∏ywanie tego Êrodka
na zdrowie cz∏owieka, zwierzàt
lub na Êrodowisko, potwierdzone
wynikami badaƒ naukowych, 

b) nie zostanà przed∏o˝one w ozna-
czonym terminie wyniki badaƒ
lub informacje, o których mowa
w art. 48 ust. 1, albo wyniki ba-
daƒ, informacje, dane, oceny
oraz dokumentacja, o których
mowa w art. 117 ust. 2, 

c) zostanie wydana przez Komisj´
Europejskà decyzja o niedopusz-
czeniu substancji aktywnej do
stosowania w tym Êrodku ochro-
ny roÊlin lub zostanà na∏o˝one
ograniczenia w stosowaniu tej
substancji,

d) dowody potwierdzajàce istotne
dla sprawy okolicznoÊci okaza∏y
si´ nieprawdziwe.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
wydajàc decyzj´ o cofni´ciu zezwole-
nia na dopuszczenie Êrodka ochrony
roÊlin do obrotu, o którym mowa
w art. 37 ust. 1, albo zezwolenia na im-
port równoleg∏y, albo zezwolenia,
o którym mowa w art. 49 ust. 1, okre-
Êla w tej decyzji termin wycofania tego
Êrodka ochrony roÊlin z obrotu.”;

34) po art. 52 dodaje si´ art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Je˝eli producent Êrodka ochrony roÊ-
lin zawar∏ umow´ z innym podmio-
tem, który na podstawie tej umowy
przejmuje produkcj´ danego Êrodka
ochrony roÊlin, z dniem wejÊcia w ˝y-
cie zawartej umowy prawa i obowiàz-

ki wynikajàce z zezwolenia na do-
puszczenie tego Êrodka ochrony roÊ-
lin do obrotu, stajà si´ prawami
i obowiàzkami tego podmiotu.

2. Podmiot, który w wyniku zawartej
umowy przejà∏ produkcj´ danego
Êrodka ochrony roÊlin, powiadamia
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa, na piÊmie, o przej´ciu produkcji
danego Êrodka ochrony roÊlin, w ter-
minie 60 dni od dnia zawarcia umo-
wy; powiadomienie zawiera:
1) dat´ zawarcia umowy i jej wejÊcia

w ˝ycie;
2) nazw´ Êrodka ochrony roÊlin, któ-

rego produkcja jest przejmowana
na podstawie zawartej umowy;

3) numer zezwolenia na dopuszcze-
nie Êrodka ochrony roÊlin do obro-
tu, którego produkcja jest przej-
mowana;

4) nazw´, siedzib´ i adres wniosko-
dawcy. 

3. Do powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, do∏àcza si´:
1) oÊwiadczenie producenta Êrodka

ochrony roÊlin w j´zyku polskim
o zaprzestaniu jego produkcji, z∏o-
˝one pod rygorem odpowiedzial-
noÊci karnej;

2) oÊwiadczenie wnioskodawcy w j´-
zyku polskim o przej´ciu produkcji
Êrodka ochrony roÊlin, z∏o˝one pod
rygorem odpowiedzialnoÊci kar-
nej;

3) dokument potwierdzajàcy prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie produkcji lub obrotu
Êrodkami ochrony roÊlin. 

4. Je˝eli dokument potwierdzajàcy pro-
wadzenie przez wnioskodawc´ dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie pro-
dukcji lub obrotu Êrodkiem ochrony
roÊlin nie zosta∏ sporzàdzony w j´zy-
ku polskim, do powiadomienia do∏à-
cza si´ sporzàdzone i poÊwiadczone
przez t∏umacza przysi´g∏ego t∏uma-
czenie tego dokumentu na j´zyk pol-
ski. 

5. Je˝eli zezwolenie na dopuszczenie
Êrodka ochrony roÊlin do obrotu uzy-
ska∏ podmiot prowadzàcy obrót tym
Êrodkiem, czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2—4, wykonuje ten podmiot.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa na podstawie powiadomienia
oraz do∏àczonych do niego dokumen-
tów, o których mowa w ust. 2—4:

1) stwierdza, w drodze decyzji, przej-
Êcie praw i obowiàzków na wnio-
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skodawc´ wynikajàcych z zezwole-
nia na dopuszczenie danego Êrod-
ka ochrony roÊlin do obrotu;

2) dokonuje odpowiednich zmian
w rejestrze, o którym mowa
w art. 47, w zakresie podmiotu zaj-
mujàcego si´ produkcjà danego
Êrodka ochrony roÊlin lub jego ob-
rotem. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 1,
stanowi podstaw´ do zmiany treÊci
etykiety-instrukcji stosowania dane-
go Êrodka ochrony roÊlin w zakresie
nazwy podmiotu, który uzyska∏ ze-
zwolenie na dopuszczenie tego Êrod-
ka ochrony roÊlin do obrotu. 

8. Je˝eli otrzymane powiadomienie
oraz do∏àczone do niego dokumenty,
nie spe∏niajà wymagaƒ, o których
mowa w ust. 2—4, minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa wzywa zaintere-
sowany podmiot do usuni´cia bra-
ków w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia wezwania.

9. W przypadku nieusuni´cia braków
w wymaganym terminie, powiado-
mienie staje si´ bezskuteczne.”;

35) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wystàpienia nieprzewidywa-
nego zagro˝enia ze strony organizmów
szkodliwych, których zwalczanie Êrodkami
ochrony roÊlin znajdujàcymi si´ w obrocie
jest nieskuteczne, a w przypadku rolnictwa
ekologicznego równie˝ w przypadku, gdy
brak jest Êrodków ochrony roÊlin zakwalifi-
kowanych do stosowania w rolnictwie eko-
logicznym, na wniosek zainteresowanego
podmiotu, minister w∏aÊciwy do spraw rol-
nictwa, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia i ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska oraz po uzyska-
niu pozytywnej opinii Komisji, mo˝e zezwo-
liç na jednorazowe dopuszczenie do obrotu
Êrodka ochrony roÊlin niespe∏niajàcego wy-
magaƒ, o których mowa w art. 38, na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 120 dni.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e zezwoliç na jednorazowe dopuszczenie
Êrodków ochrony roÊlin do stosowania
w rolnictwie ekologicznym je˝eli:

1) Êrodek ochrony roÊlin jest dopuszczony
do obrotu w rolnictwie ekologicznym
w innym paƒstwie cz∏onkowskim;

2) Êrodek ochrony roÊlin zawiera substan-
cje aktywne lub mikroorganizmy wy-
mienione w za∏àczniku II B do rozporzà-
dzenia Rady (EWG) 2092/91 z dnia

24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz
znakowania produktów rolnych i Êrod-
ków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 198
z 22.07.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2,
str. 39).”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´ szczegó∏owe warunki, zakres sto-
sowania i iloÊç Êrodka ochrony roÊlin,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj za-
gro˝enia, miejsce wystàpienia zagro˝enia
i w∏aÊciwoÊci Êrodka ochrony roÊlin oraz
treÊç etykiety instrukcji stosowania w j´zyku
polskim.”;

36) w art. 57 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wyniki badaƒ, informacje, dane oraz oceny do-
tyczàce Êrodka ochrony roÊlin nie mogà byç
wykorzystywane przy rozpatrywaniu wnio-
sków innych wnioskodawców w okresie 10 lat
od dnia wydania pierwszego zezwolenia na
dopuszczenie do obrotu tego Êrodka na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli zezwole-
nie to zosta∏o wydane po dopuszczeniu przez
Komisj´ Europejskà substancji aktywnej wcho-
dzàcej w sk∏ad tego Êrodka do stosowania
w Êrodkach ochrony roÊlin.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:

1) wnioskodawców, którzy przedstawià upo-
wa˝nienie pierwszego wnioskodawcy do
wykorzystania wyników badaƒ, informacji,
danych oraz ocen dotyczàcych Êrodka
ochrony roÊlin i substancji aktywnej wcho-
dzàcej w jego sk∏ad;

2) podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1; 

3) przekazywania przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa wyników badaƒ, infor-
macji, danych i ocen dotyczàcych Êrodka
ochrony roÊlin organom w∏aÊciwym w spra-
wach rejestracji Êrodków ochrony roÊlin
w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.”; 

37) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏acie rejestrowej podlegajà czynnoÊci:

1) zwiàzane z wydaniem decyzji w sprawie
Êrodków ochrony roÊlin oraz substancji ak-
tywnych wchodzàcych w ich sk∏ad, o któ-
rych mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1;

2) o których mowa w art. 55 ust. 4;

3) zwiàzane ze sprawdzaniem kompletnoÊci
przedstawionych wyników badaƒ, informa-
cji, danych, ocen oraz dokumentacji, o któ-
rych mowa w art. 117 ust. 2.”;
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38) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej mogà byç wprowadzane Êrodki
ochrony roÊlin:

1) dopuszczone do obrotu, zaopatrzo-
ne w etykiety-instrukcje stosowania
w j´zyku polskim;

2) niespe∏niajàce warunku, o którym
mowa w pkt 1, je˝eli sà dopuszczo-
ne do obrotu w innych paƒstwach
cz∏onkowskich i przeznaczone do
stosowania w tych paƒstwach.

2. Okres wa˝noÊci Êrodków ochrony roÊ-
lin, o których mowa w ust. 1 pkt 1, po-
winien w dniu ich wprowadzenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wynosiç co najmniej 18 miesi´cy.

3. Informacj´ o zamiarze wprowadzenia
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej Êrodków ochrony roÊlin, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot
przekazuje na piÊmie wojewódzkiemu
inspektorowi w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na przejÊcie graniczne, przez które
Êrodki te b´dà wprowadzane, w termi-
nie nie krótszym ni˝ 7 dni przed plano-
wanym terminem wprowadzenia. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, za-
wiera:

1) nazw´ wprowadzanych Êrodków
ochrony roÊlin i ich iloÊç;

2) wskazanie przejÊcia granicznego,
przez które Êrodki te b´dà wprowa-
dzane na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, i planowanego terminu
ich wprowadzenia;

3) wskazanie miejsca przechowywania
Êrodków ochrony roÊlin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) okreÊlenie planowanego terminu
wywozu Êrodków ochrony roÊlin
z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

5. Do informacji, o której mowa w ust. 3,
podmiot do∏àcza oÊwiadczenie o prze-
znaczeniu wprowadzanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej Êrod-
ków ochrony roÊlin do stosowania
w innych paƒstwach cz∏onkowskich,
w których sà one dopuszczone do ob-
rotu, ze wskazaniem tych paƒstw, z∏o-
˝one pod rygorem odpowiedzialnoÊci
karnej.

6. Wojewódzki inspektor przekazuje uzy-
skanà informacj´, o której mowa
w ust. 3, organom celnym w∏aÊciwym
dla przejÊcia granicznego, przez które
Êrodki ochrony roÊlin, o których mowa

w ust. 1 pkt 2, b´dà wprowadzane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Je˝eli okres wa˝noÊci Êrodków ochro-
ny roÊlin, o których mowa w ust. 1
pkt 2, up∏ynà∏ przed ich wyprowadze-
niem z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Êrodki te stajà si´ odpadami
w rozumieniu przepisów o odpadach.”;

39) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie konfek-
cjonowania lub obrotu Êrodkami ochrony
roÊlin jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.3)) i wymaga
wpisu do rejestru przedsi´biorców wykonu-
jàcych dzia∏alnoÊç w zakresie konfekcjono-
wania lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin,
zwanego dalej „rejestrem”.”,

b) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewniç, ˝e osoby bezpoÊrednio wyko-
nujàce czynnoÊci wymagajàce kontaktu
ze Êrodkiem ochrony roÊlin:

a) ukoƒczy∏y szkolenie w zakresie obrotu
i konfekcjonowania Êrodków ochrony
roÊlin w Rzeczypospolitej Polskiej i po-
siadajà aktualne zaÊwiadczenie
o ukoƒczeniu tego szkolenia lub 

b) ukoƒczy∏y szkolenie w zakresie, o któ-
rym mowa w lit. a, w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym
i posiadajà aktualne Êwiadectwo po-
twierdzajàce ukoƒczenie tego szkole-
nia, lub 

c) posiadajà kwalifikacje w zakresie obro-
tu substancjami lub preparatami tok-
sycznymi nabyte w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym,
potwierdzone stosownym Êwiadec-
twem.”,

— uchyla si´ pkt 1a,
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c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wymagaƒ, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
nie stosuje si´ wobec osób, które: 

1) prowadzi∏y przez okres 5 kolejnych lat
obrót substancjami lub preparatami tok-
sycznymi lub

2) by∏y zatrudnione przez okres 5 kolejnych
lat na stanowisku kierowniczym, na któ-
rym zakres obowiàzków obejmowa∏ pro-
wadzenie obrotu substancjami lub pro-
duktami toksycznymi

— przy czym dzia∏alnoÊç ta by∏a prowadzo-
na nie póêniej ni˝ na dwa lata przed dniem
z∏o˝enia wniosku o wpis do rejestru i wy-
maga∏a bezpoÊredniego kontaktu ze Êrod-
kami ochrony roÊlin.”; 

40) w art. 65:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer w rejestrze przedsi´biorców w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym albo w ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rejestr mo˝e byç prowadzony w formie sys-
temu teleinformatycznego.”;

41) w art. 66:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki ochrony roÊlin zaliczane do bardzo
toksycznych lub toksycznych dla cz∏owieka
mogà nabywaç wy∏àcznie osoby, które
ukoƒczy∏y szkolenie w zakresie stosowania
Êrodków ochrony roÊlin i posiadajà aktualne
zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego szkole-
nia.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) dat´ sprzeda˝y Êrodka ochrony roÊlin;

2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, siedzib´ i adres na-
bywcy;

3) nazw´ jednostki, która wyda∏a zaÊwiad-
czenie o ukoƒczeniu szkolenia okreÊlone-
go w ust. 1, i numer tego zaÊwiadczenia;

4) nazw´ i iloÊç sprzedanego Êrodka ochro-
ny roÊlin; 

5) podpis osoby nabywajàcej Êrodek ochro-
ny roÊlin.”;

42) w art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do zabie-
gów ochrony roÊlin przeprowadzanych
w ogrodach dzia∏kowych, za które uwa˝a si´
ogrody przydomowe i rodzinne ogrody dzia∏-
kowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600).”;

43) w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji:
1) nakazuje wycofanie Êrodka ochrony roÊlin

z obrotu na koszt posiadacza lub 
2) zakazuje stosowania tego Êrodka 
— je˝eli zosta∏o stwierdzone, ˝e Êrodek ten nie
jest dopuszczony do obrotu, jest podrobiony,
przeterminowany, nie odpowiada wymaga-
niom jakoÊciowym lub jest sprzedawany
w uszkodzonych lub nieoryginalnych opako-
waniach.”;

44) w art. 75:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 4
pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1 i art. 74, mogà byç
prowadzone przez jednostki organizacyjne
upowa˝nione przez wojewódzkiego inspek-
tora w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
tych jednostek.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewódzki inspektor przeprowadza,
zgodnie z art. 91—99 i art. 100 ust. 2, kon-
trol´ jednostek organizacyjnych prowadzà-
cych szkolenia w zakresie:

1) spe∏nienia szczegó∏owych wymagaƒ
okreÊlonych dla tych jednostek i realiza-
cji programów szkoleƒ, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6;

2) prawid∏owoÊci wydawania zaÊwiadczeƒ
o ukoƒczeniu szkolenia.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jednostki organizacyjne upowa˝nione do
prowadzenia szkoleƒ wydajà zaÊwiadczenie
o ukoƒczeniu szkolenia po uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku egzaminu przeprowadzo-
nego w formie testu. Egzamin przeprowa-
dzany przez komisj´ egzaminacyjnà polega
na sprawdzeniu wiadomoÊci obj´tych pro-
gramem szkolenia.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje woje-
wódzki inspektor.”,

e) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegó∏owe wymagania dla jednostek or-
ganizacyjnych prowadzàcych szkolenia,
o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a,
art. 66 ust. 1 i art. 74,”;

45) w art. 77 w ust. 1 w pkt 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„przy u˝yciu opryskiwaczy, je˝eli:”,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miejsce stosowania Êrodka ochrony roÊlin

jest oddalone o co najmniej 5 m od kraw´-
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dzi jezdni dróg publicznych, z wy∏àczeniem
dróg publicznych zaliczanych do kategorii
dróg gminnych oraz powiatowych, i o co
najmniej 20 m od pasiek, plantacji roÊlin zie-
larskich, rezerwatów przyrody, parków na-
rodowych, stanowisk roÊlin obj´tych ochro-
nà gatunkowà, wód powierzchniowych oraz
od granicy wewn´trznego terenu ochrony
strefy poÊredniej uj´ç wody;”;

46) w art. 79 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydawanie Êwiadectw fitosanitarnych, pasz-
portów roÊlin i zaÊwiadczeƒ oraz nadzór nad
jednostkami upowa˝nionymi do wype∏niania
formularzy paszportów roÊlin;”;

47) w art. 91:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera:
1) numer upowa˝nienia;

2) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe
oraz numer legitymacji s∏u˝bowej;

3) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia,
z podaniem zajmowanego stanowiska
lub wykonywanej funkcji;

4) termin wa˝noÊci upowa˝nienia;

5) dat´ i miejsce jego wydania.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, do
przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych
zawiera ponadto:

1) wskazanie podstawy prawnej przepro-
wadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu przeprowadzajàcego
kontrol´;

3) okreÊlenie zakresu kontroli;

4) oznaczenie podmiotu obj´tego kontrolà;

5) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidy-
wanego terminu zakoƒczenia kontroli;

6) pouczenie o prawach i obowiàzkach kon-
trolowanego podmiotu.”;

48) w art. 95:

a) w ust. 1 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) na∏o˝yç, w celu uniemo˝liwienia zmiany
to˝samoÊci lub zdrowotnoÊci roÊlin, pro-
duktów roÊlinnych lub przedmiotów lub
zmiany to˝samoÊci Êrodków ochrony roÊ-
lin, plomby ze znakiem Inspekcji na:
a) pomieszczenia lub obiekty, w których sà

przechowywane lub magazynowane roÊ-
liny, produkty roÊlinne lub przedmioty,
lub Êrodki ochrony roÊlin,

b) Êrodki transportu, w których sà prze-
mieszczane roÊliny, produkty roÊlinne

lub przedmioty, lub Êrodki ochrony roÊ-
lin,

c) opakowania, w których sà przechowy-
wane, magazynowane lub przemiesz-
czane roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty, lub Êrodki ochrony roÊlin.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plomby, o których mowa w ust. 1 pkt 11:
1) udost´pnia G∏ówny Inspektor;

2) sà zdejmowane przez:

a) wojewódzkiego inspektora,

b) organy celne lub inne uprawnione or-
gany,

c) odbiorc´ roÊlin, produktów roÊlin-
nych lub przedmiotów, lub Êrodków
ochrony roÊlin po ich dostarczeniu do
miejsca przeznaczenia,

d) inne osoby, za zgodà wojewódzkiego
inspektora.”; 

49) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprzeda˝y etykiet, formularzy etykiet, pasz-
portów roÊlin, formularzy paszportów roÊlin
lub plomb urz´dowych w rozumieniu prze-
pisów o nasiennictwie oraz wydawnictw,
a tak˝e us∏ug informatycznych;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inspekcja Êwiadczy us∏ugi polegajàce na
ocenie organoleptycznej, badaniach
makroskopowych oraz badaniach labora-
toryjnych, o których mowa w art. 10a
ust. 1, art. 16 ust. 4 i 4a oraz art. 18 ust. 6
pkt 2 lit. b i ust. 6a, oraz pobieraniu prób do
tych badaƒ.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawki op∏at za sprzeda˝ wydawnictw
i us∏ug informatycznych oraz za czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala G∏ów-
ny Inspektor lub wojewódzki inspektor, na
podstawie poniesionych wydatków.”;

50) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, staw-
ki op∏at za:

1) us∏ugi, o których mowa w art. 103
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1a,

2) wydawanie etykiet, paszportów roÊlin
lub plomb urz´dowych lub wydawa-
nie formularzy paszportów roÊlin
w przypadkach, o których mowa
w art. 16 ust. 15

— majàc na uwadze w szczególnoÊci
rzeczywiste koszty wykonania badaƒ,
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koszty dojazdu, wielkoÊç partii lub prze-
sy∏ek poddanych kontroli, wielkoÊç ba-
danych prób, koszty zwiàzane z prowa-
dzeniem szkoleƒ oraz koszty przygoto-
wania etykiet, paszportów roÊlin i plomb
urz´dowych.”;

51) w art. 107:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w przypadku roÊlin, przy uprawie których
nie by∏a stosowana integrowana produk-
cja, pos∏uguje si´ certyfikatem poÊwiad-
czajàcym stosowanie integrowanej pro-
dukcji;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie wykonuje obowiàzków, o których mowa
w art. 7 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1;”,

c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) nie informuje na piÊmie wojewódzkiego
inspektora o zamiarze podj´cia dzia∏alno-
Êci w zakresie przemys∏owego przetwarza-
nia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów pora˝onych lub podejrzanych
o pora˝enie przez organizm kwarantanno-
wy lub nie informuje wojewódzkiego in-
spektora o zamiarze rozpocz´cia przetwa-
rzania ka˝dej partii roÊlin, produktów roÊ-
linnych lub przedmiotów pora˝onych lub
podejrzanych o pora˝enie przez organizm
kwarantannowy w terminach, o których
mowa w art. 8a ust. 2 lub 3;”,

d) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) nie przechowuje paszportów roÊlin przez
okres, o którym mowa w art. 16 ust. 21;

10b) nie b´dàc do tego upowa˝nionym zdej-
muje plomby, o których mowa w art. 18
ust. 6b lub art. 95 ust. 1 pkt 11;”,

e) po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:

„15a) nie informuje wojewódzkiego inspektora
o zamiarze wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Êrodków ochro-
ny roÊlin niedopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie, o którym mowa w art. 61
ust. 3;”,

f) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin zaliczane
do bardzo toksycznych i toksycznych dla
cz∏owieka osobom nieposiadajàcym aktual-
nego zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkole-
nia w zakresie stosowania Êrodków ochro-
ny roÊlin, o którym mowa w art. 66 ust. 1;”;

52) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. 1. Kto:

1) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin
niedopuszczone do obrotu — wy-
cofuje je z obrotu na w∏asny koszt

oraz wnosi na rachunek wojewódz-
kiego inspektoratu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na swojà siedzib´ albo
miejsce zamieszkania op∏at´ sank-
cyjnà w wysokoÊci stanowiàcej
200 % kwoty wartoÊci sprzedanych
Êrodków ochrony roÊlin wed∏ug ce-
ny ich sprzeda˝y, zgodnie z wysta-
wionym dokumentem sprzeda˝y;

2) prowadzi obrót lub konfekcjono-
wanie Êrodkami ochrony roÊlin bez
wpisu do rejestru — wnosi na ra-
chunek wojewódzkiego inspekto-
ratu w∏aÊciwego ze wzgl´du na
swojà siedzib´ albo miejsce za-
mieszkania op∏at´ sankcyjnà w wy-
sokoÊci 2 270 z∏;

3) wprowadza lub przemieszcza na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty, które sà szczególnie
podatne na pora˝enie przez orga-
nizmy kwarantannowe, bez wpisu
do rejestru przedsi´biorców, o któ-
rym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 —
wnosi na rachunek wojewódzkiego
inspektoratu w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na swojà siedzib´ albo miejsce
zamieszkania op∏at´ sankcyjnà
w wysokoÊci 2 270 z∏.

2. Op∏at´ sankcyjnà, o której mowa
w ust. 1 pkt 1—3, okreÊla, w drodze
decyzji, wojewódzki inspektor w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na siedzib´ albo miej-
sce zamieszkania podmiotu.

3. Op∏ata sankcyjna stanowi dochód bu-
d˝etu paƒstwa i jest uiszczana na ra-
chunek w∏aÊciwego wojewódzkiego
inspektoratu w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja okreÊlajàca t´
op∏at´ sta∏a si´ ostateczna.

4. Op∏aty sankcyjnej nie okreÊla si´, je-
˝eli od koƒca roku kalendarzowego,
w którym pope∏niono czyn stanowià-
cy podstaw´ okreÊlenia tej op∏aty,
up∏yn´∏o 5 lat.

5. OkreÊlonej op∏aty sankcyjnej nie po-
biera si´ po up∏ywie 5 lat od dnia wy-
dania ostatecznej decyzji o jej okreÊ-
leniu.

6. Bieg przedawnienia, o którym mowa
w ust. 5, przerywa si´ przez zastoso-
wanie Êrodka egzekucyjnego, o któ-
rym podmiot zosta∏ powiadomiony.

7. Po przerwaniu biegu przedawnienia,
biegnie ono na nowo od dnia nast´-
pujàcego po dniu, w którym zastoso-
wano Êrodek egzekucyjny.

8. Od nieuiszczonych w terminie op∏at
sankcyjnych pobiera si´ odsetki za
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zw∏ok´ w wysokoÊci i na zasadach
obowiàzujàcych dla zaleg∏oÊci podat-
kowych.

9. Egzekucja okreÊlonych op∏at sankcyj-
nych wraz z odsetkami za zw∏ok´ na-
st´puje w trybie przepisów o post´-
powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12,
poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) w art. 15 ust. 5
otrzymuje brzmienie:

„5. W razie wystàpienia z winy w∏aÊciciela innych
form degradacji gruntów, o których mowa
w ust. 1, wójt, w drodze decyzji, nakazuje w∏aÊci-
cielowi gruntów wykonanie w okreÊlonym termi-
nie odpowiednich zabiegów. Je˝eli decyzja nie
zosta∏a wykonana, wójt zleca wykonanie zast´p-
cze tych zabiegów na koszt w∏aÊciciela gruntów,
wykorzystujàc do czasu zwrotu kosztów wykona-
nia zast´pczego Êrodki Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 47 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Âwiadectwa i informacje, o których mowa
w ust. 1:

1) stanowià zaÊwiadczenia w rozumieniu
przepisów Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego;

2) sà wydawane bez zb´dnej zw∏oki po uzy-
skaniu wyników oceny materia∏u siewne-
go.”;

2) w art. 57 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç zakaz
stosowania materia∏u siewnego okreÊlonych
odmian wpisanych do wspólnotowych katalo-
gów, kierujàc si´ ich nieprzydatnoÊcià do upra-
wy w warunkach klimatyczno-glebowych Rze-
czypospolitej Polskiej lub koniecznoÊcià unik-
ni´cia zagro˝eƒ dla zdrowia ludzi, zwierzàt lub
dla Êrodowiska.”;

3) w art. 70 w ust. 1 po pkt 20 dodaje si´ pkt 20a
w brzmieniu:

„20a) stosuje materia∏ siewny zakazany do stoso-
wania na podstawie art. 57 ust. 8,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rol-
nictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898) w art. 12:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewódzki Inspektor Ochrony RoÊlin i Na-
siennictwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
albo miejsce zamieszkania wnioskodawcy wy-

daje, w drodze decyzji, pozwolenie na zastoso-
wanie w rolnictwie ekologicznym materia∏u
niespe∏niajàcego wymogów przewidzianych
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 1
pkt 1, na zasadach okreÊlonych w tych przepi-
sach.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 3,
nie podlega op∏acie skarbowej oraz innym
op∏atom o charakterze publiczno-prawnym.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dostawcy okreÊleni w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w art. 1 pkt 4, przekazujà G∏ówne-
mu Inspektoratowi informacje okreÊlone
w tych przepisach do koƒca ka˝dego miesiàca.
Informacje przekazuje si´ na formularzach
opracowanych i udost´pnianych przez G∏ówny
Inspektorat.”;

4) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç wykaz ga-
tunków lub odmian roÊlin uprawnych, których
materia∏ siewny uzyskany niezgodnie z meto-
dami produkcji ekologicznej mo˝e byç stoso-
wany w rolnictwie ekologicznym, oraz termin,
w którym materia∏ ten mo˝e byç stosowany
w rolnictwie ekologicznym, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie odpowiedniej iloÊci materia-
∏u siewnego dla rolnictwa ekologicznego.”.

Art. 5. Przepisu art. 16 ust. 21 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie stosuje si´ do przechowywania paszportów roÊlin
wydanych dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów nabytych przez ostatecznego nabywc´ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 6. 1. W przypadku gdy umowa, o której mowa
w art. 52a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, zosta∏a
zawarta przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, prawa i obowiàzki wynikajàce z zezwolenia na do-
puszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu stajà si´,
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, prawami
i obowiàzkami podmiotu, który na podstawie tej umo-
wy przejà∏ produkcj´ tego Êrodka.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin
powiadomienia ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa o przej´ciu produkcji danego Êrodka ochrony roÊ-
lin liczy si´ od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie konfekcjonowania lub obrotu
Êrodkami ochrony roÊlin, który w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy nie spe∏nia warunku okreÊlonego
w art. 64 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jest obowià-
zany spe∏niç ten warunek w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. Formularze paszportów roÊlin stosowane
na podstawie dotychczasowych przepisów mogà byç
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stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 9. Do spraw wszcz´tych na podstawie art. 12
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 4, i niezakoƒczo-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy decy-
zjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 10. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 104 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowu-

jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 104 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 80 — 4935 — Poz. 541 i 542

542

USTAWA

z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, na∏o˝y na szko∏y i placówki za-
pewniajàce uczniom korzystanie
z us∏ugi dost´pu do Internetu na ich te-
renie obowiàzek zainstalowania i aktu-
alizowania oprogramowania zabezpie-
czajàcego przed dost´pem do treÊci,
które mogà stanowiç zagro˝enie dla
prawid∏owego rozwoju psychicznego
uczniów, oraz okreÊli minimalne wy-
magania, jakie powinno spe∏niaç to
oprogramowanie.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, zostanie okreÊlony szczegó∏o-
wy zakres treÊci, które mogà stanowiç
zagro˝enie dla prawid∏owego rozwoju
psychicznego i moralnego uczniów,
w szczególnoÊci pornograficznych,
eksponujàcych brutalnoÊç i przemoc,
zawierajàcych zachowania naruszajà-
ce normy obyczajowe, propagujàcych
nienawiÊç i dyskryminacj´.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania zapewni szko∏om i pla-
cówkom mo˝liwoÊç nieodp∏atnego ko-

rzystania z oprogramowania zabezpie-
czajàcego przed dost´pem do treÊci,
które mogà stanowiç zagro˝enie dla
prawid∏owego rozwoju psychicznego
i moralnego uczniów, spe∏niajàcego
minimalne wymagania, o których mo-
wa w ust. 1, w wersjach dzia∏ajàcych
w systemach operacyjnych powszech-
nie u˝ytkowanych na obszarze kraju,
z uwzgl´dnieniem zasady równego
traktowania ró˝nych platform syste-
mowych.

4. Szko∏y i placówki mogà, w celu realiza-
cji obowiàzku, o którym mowa w ust. 1,
wykorzystywaç inne oprogramowanie
spe∏niajàce minimalne wymagania,
o których mowa w ust. 1.”;

2) w art. 5c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 31 ust. 1 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a,
art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58
ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 71b ust. 2b, art. 77
ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3—5 oraz art. 85 ust. 3 —
wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (pre-
zydent miasta), starosta, marsza∏ek wojewódz-
twa.”;

3) w art. 9a w ust. 2:

a) pkt 1—2 otrzymujà brzmienie: 

„1) opracowywanie propozycji standardów wy-
magaƒ b´dàcych podstawà przeprowadza-
nia sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów eks-
ternistycznych, o których mowa w art. 10
ust. 1, we wspó∏pracy w szczególnoÊci z za-
interesowanymi ministrami, szko∏ami wy˝-
szymi, jednostkami badawczo-rozwojowy-
mi, organizacjami pracodawców i samorzà-
dami zawodowymi;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 26 stycznia

1982 r. — Karta Nauczyciela i ustaw´ z dnia 27 lipca 2005 r.
— Prawo o szkolnictwie wy˝szym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273. 
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