KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że od
14 grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie
zdrowia roślin. Zmiana prawa ma wpływ na produkcję roślinną i obrót roślinami,
produktami roślinnymi i innymi przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i obrót
materiałem
siewnym.
Zmiany
w
tym
zakresie
zostały
zawarte
w
rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26
października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz
w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15
marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego
oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków
ochrony roślin.
Obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
podlegają m.in. podmioty profesjonalne produkujące i przemieszczające w Unii rośliny
wymagające zaopatrzenia w paszport roślin. Przykładowo – przy przemieszczaniu:
 drzewka owocowe – od szkółkarza do – np. sadownika, centrum, sklepu ogrodniczego
 krzewy róż, byliny – od producenta do – np. dystrybutora, hurtowni, sklepu
 cebula dymka – ze sklepu – do producenta cebuli konsumpcyjnej
 kwiaty doniczkowe – od producenta – do dystrybutora, hurtowni, kwiaciarni
 kwiaty doniczkowe, drzewka i krzewy owocowe i ozdobne – z hurtowni, centrum –
do sadownika, kwiaciarni, sklepu ogrodniczego
Zaopatrzeniu w paszport roślin wymagają wszystkie rośliny przeznaczone do
sadzenia. Z powyższego wynika, że podmioty np. produkujące materiał
rozmnożeniowy roślin ozdobnych, roślin sadowniczych, roślin doniczkowych,
centrum ogrodnicze, hurtownia itp. sprzedające rośliny podmiotom
profesjonalnym np. sadownikowi, kwiaciarni muszą być wpisane do rejestru
podmiotów profesjonalnych i sprzedawane rośliny muszą być zaopatrzone w
paszport roślin.
Wyłączenia z obowiązku rejestracji, zostały określone w art. 65 ust. 3 ww.
rozporządzenia i z tego obowiązku zwolnione są m.in. podmioty, które dostarczają
wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym (np. działkowcom,
gospodarstwom domowym) małe ilości roślin. W tym przypadku rośliny nie muszą być
zaopatrzone w paszport roślin.
Wyłączenie to nie dotyczy podmiotów, które oferują do sprzedaży rośliny
zawierając umowy na odległość np. przez internet – w tym przypadku podmiot podlega
obowiązkowi wpisu do rejestru, a sprzedawane rośliny muszą być zaopatrzone w
paszport roślin.
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