Zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych
i paszportowania roślin
w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

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

piorin.gov.pl

Nowy system zdrowia roślin – Rozporządzenie 2016/2031
(przepisy będą stosowane od 14.12.2019 r.)
ZOSTANĄ UTRZYMANE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE ROZWIĄZANIA
PO ICH ODPOWIEDNIM ZWERYFIKOWANIU
 rejestracja określonych „podmiotów profesjonalnych” (zwiększony zakres)
 ocena zdrowotności przez podmioty profesjonalne (wyjątkowo urząd - WIORiN)
 zaopatrzenie określonych materiałów w paszporty roślin (zwiększony zakres)
 wydawanie paszportów przez profesjonalne podmioty (wyjątkowo urząd - WIORiN)
 formaty paszportów roślin jednolite w całej UE
 nadzór nad podmiotami profesjonalnymi ze strony urzędu

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
ZWIĘKSZONY ZAKRES REJESTRACJI!!!
Do rejestru PIORiN wpisywane będą podmioty profesjonalne:
 wprowadzające (importujące) do UE rośliny (…), dla których wymagane jest
świadectwo fitosanitarne
 przemieszczające w UE rośliny (…), dla których wymagany jest paszport roślin
upoważnione do wydawania paszportów roślin
 wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych (eksportujące poza UE)
 upoważnione do stosowania oznaczeń ISPM 15 dla drewnianego materiału
opakowaniowego (DMO)
 przekazujące wymagane informacje dla podróżnych oraz przy sprzedaży
internetowej
 prowadzące działalność dot. określonych roślin na obszarach wyznaczonych w
związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego dla UE
piorin.gov.pl

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

Definicje
Kto jest użytkownikiem ostatecznym?
Użytkownik ostateczny – każda osoba działająca w celach niemieszczących się
w ramach działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej tej osoby,
która nabywa rośliny lub produkty roślinne na własny użytek
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Rejestracja podmiotów profesjonalnych
Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z rejestracji m.in. gdy podmiot:
 dostarcza wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym:
 małe ilości roślin (…) w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość
(np. Internet, zamówienia przez telefon)
 małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem ŚF w imporcie do
UE

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
 Podmiot może zostać zarejestrowany w rejestrze tylko raz
 Rejestracja jest prowadzona z wyraźnym zaznaczeniem
nieruchomości lub działek, wykorzystywanych przez podmiot

każdej

z

 Urzędowy numer rejestracyjny zawiera m.in. dwuliterowy kod PCz (np. PL)
 Podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców (na
podstawie art. 13 ustawy o ochronie roślin) stają się podmiotami wpisanym
do urzędowego rejestru profesjonalnych podmiotów
Obowiązek aktualizacji danych przez podmiot profesjonalny do 14.03.2020 r.

piorin.gov.pl

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
Aktualizacja danych przez zarejestrowane podmioty
DO 30 KWIETNIA KAŻDEGO ROKU
 dane określone w art. 66 ust. 2 lit. d i e Rozp. 2016/2031, tj. informacje o:
 nieruchomościach i działkach
 typach towarów, rodzinach, rodzajach lub gatunkach roślin i produktów
roślinnych, charakterze przedmiotów, których dotyczy działalność podmiotu
 oświadczenia wskazane w art. 66 ust. 2 lit. b i c, tj.: np. oświadczenie czy
podmiot będzie wydawał paszporty
KAŻDORAZOWO, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PO ZMIANIE DANYCH
 dane określone w art. 66 ust. 2 lit. a, tj.: nazwisko i imię lub nazwa, adres
podmiotu oraz dane kontaktowe
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Paszportowanie roślin
ZWIĘKSZONY ZAKRES PASZPORTOWANIA!!!
 KE ustanowi wykaz roślin (…), które wymagają paszportu
 Na podstawie Rozp. 2016/2031 wykaz ten obejmie m.in.:
 wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia
 większość nasion, tj. te nasiona, dla których ustalono agrofagi określane
jako RNQP
 rośliny (…) wymienione dotychczas w załączniku VAI dyrektywy 2000/29/WE
 rośliny (…), dla których przyjęto środki unijne dot. przemieszczania w UE
 rośliny (…) wymienione w aktach wykonawczych (…), dla których wymagana
jest inna szczególna etykieta lub inny rodzaj poświadczenia

piorin.gov.pl

Definicje
Co to są rośliny przeznaczone do sadzenia?
 „rośliny przeznaczone do sadzenia” oznaczają rośliny, które są przeznaczone
do sadzenia lub przesadzenia, lub pozostają posadzone
 „rośliny” oznaczają żywe rośliny oraz żywe części roślin, m.in.:
 nasiona w znaczeniu botanicznym, inne niż nasiona nieprzeznaczone do
siewu
 bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza, korzenie, podkładki, stolony
 pędy, łodygi, rozłogi
 roślinne hodowle tkankowe, w tym kultury komórkowe, zasoby genowe,
merystemy, klony chimerowe, materiał mikrorozmnażany
 pąki, okulanty, sadzonki, zrazy, szczepy

piorin.gov.pl

Definicje
Co oznacza skrót RNQP?
RNQP - Regulowane Agrofagi Niekwarantannowane – dotyczą tylko roślin
przeznaczonych do sadzenia, w tym nasion:
 przenoszone głównie przez określone rośliny przeznaczone do sadzenia
 występowanie powoduje niedopuszczalne skutki gospodarcze w odniesieniu do
planowanego wykorzystania tych roślin; jednocześnie dostępne są możliwe do
zastosowania i skuteczne środki pozwalające zapobiec ich występowaniu
 dla agrofagów RNQP może być określony dopuszczalny próg występowania
wyższy niż zero
 wykaz agrofagów RNQP powstanie z połączenia obecnych list agrofagów
jakościowych (uregulowanych w przepisach nasiennych/dyrektywach
marketingowych) oraz części organizmów kwarantannowych dla UE

Paszportowanie roślin
Paszport roślin jest co najmniej wymagany przy przemieszczaniu w UE
określonych roślin (…) pomiędzy podmiotami profesjonalnymi!
Przykładowo – przy przemieszczaniu:
 drzewek owocowych od szkółkarza do sadownika
 kwiatów doniczkowych od producenta do centrum dystrybucyjnego, hurtowni lub
sklepu ogrodniczego
 cebuli dymki ze sklepu do producenta cebuli konsumpcyjnej
 nasion pomidorów zaimportowanych do UE i dystrybuowanych do
profesjonalnych producentów owoców pomidorów
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Paszportowanie roślin – odstępstwo
Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania
wskazanych w wykazie (określonych) roślin (…) w obrębie nieruchomości
użytkowanych przez ten sam zarejestrowany podmiot profesjonalny i
pomiędzy takimi nieruchomościami, które to nieruchomości znajdują się
w niewielkiej odległości od siebie.
Państwa członkowskie UE mogą doprecyzować co należy rozumieć jako
„niewielka odległość”
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Paszportowanie roślin – odstępstwo
Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania wskazanych w
wykazie roślin (…) dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym!
Przykładowo – przy przemieszczaniu:
 kwiatów doniczkowych zakupionych do domu w sklepie stacjonarnym
 drzewek owocowych lub ozdobnych, zakupionych w sklepie stacjonarnym do
posadzenia w ogródku
 sadzonek pomidorów na działkę, zakupionych od ich producenta na
targowisku
Odstępstwo nie ma zastosowania do:
 użytkowników ostatecznych otrzymujących rośliny (…) w ramach sprzedaży
poprzez umowy zawierane na odległość (np. Internet)
 użytkowników ostatecznych roślin (…), które są przemieszczane do stref
chronionych
piorin.gov.pl

Definicje
Co to jest strefa chroniona?
 W przypadku, gdy agrofag kwarantannowy występuje na terytorium UE, lecz
nie występuje na terytorium danego PCz lub jego części, możliwe jest uznanie
tego obszaru za strefę chronioną w odniesieniu do tego agrofaga
 Wykaz obszarów uznanych za strefy chronione w UE, ze wskazaniem
odnoszących się do nich agrofagów oraz roślin (…), a także wymogów, jakie
muszą spełnić rośliny (…), aby mogły być wprowadzone do strefy określają
przepisy UE
 Paszport roślin uprawniający do przemieszczenia roślin do strefy chronionej
musi zawierać określone, dodatkowe informacje

piorin.gov.pl

Paszportowanie roślin
 Paszport roślin jest urzędową etykietą stosowaną przy przemieszczaniu
materiału roślinnego na terytorium UE
 Poświadcza określone wymogi, tj. że rośliny (…) są:
 wolne od agrofagów kwarantannowych
 spełniają wymagania określone w przepisach dla organizmów RNQP
 spełniają wymogi dotyczące przemieszczania na terytorium UE
 w stosownych przypadkach, są zgodne z dodatkowymi przepisami
(np. szczegółowymi dla określonego agrofaga)
 w stosownych przypadkach, zgodne ze środkami ustalonymi przez WIORIN
(decyzja kwarantannowa)
 POSIADA OKREŚLONY FORMAT
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Paszportowanie roślin
Paszporty roślin są umieszczane na jednostce handlowej roślin (…) przed ich
przemieszczeniem na terytorium UE. W przypadku gdy takie rośliny (…) są
przemieszczane w opakowaniu, wiązce lub pojemniku, paszport roślin jest
umieszczany na tym opakowaniu, wiązce lub pojemniku
„jednostka handlowa” oznacza najmniejszą jednostkę handlową lub inną
jednostkę użytkową mającą zastosowanie na danym etapie obrotu, która może
stanowić część lub całość partii

To jak/gdzie umieszczany jest paszport roślin, wynika z tego, co jest jednostką
handlową przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi!

piorin.gov.pl

Paszportowanie roślin
Przykładowo: kwiaty doniczkowe na tacach po 10 szt. na jednej tacy, umieszczone
w opakowaniu zbiorczym – w kartonach po 6 tac w kartonie
I. Sprzedaż przez producenta do hurtowni:
 jednostka handlowa: karton
 paszport roślin: musi być co najmniej na kartonie, może być na każdej tacy
lub na każdej doniczce
II. Hurtowania będzie sprzedawała kwiaty do sklepów ogrodniczych stacjonarnych
 jednostka handlowa: taca
 paszport roślin: musi być co najmniej na tacy, może być na każdej doniczce
III. Sklep ogrodniczy stacjonarny będzie sprzedawał ww. kwiaty tylko użytkownikom
ostatecznym
 jednostka handlowa: taca lub doniczka
 paszport roślin: nie jest wymagany, może być na każdej tacy lub na każdej
doniczce (np. o ile został na wcześniejszym etapie zamieszczony)
piorin.gov.pl

Paszportowanie roślin
Paszport roślin:
 posiada unijny format – jednolity dla wszystkich PCz
 zawiera określone elementy (Zał. VII do Rozp. 2016/2031, Rozp. 2017/2313)
 ma formę etykiety, wyodrębnionej w stosunku do wszelkich innych informacji
lub etykiet (np. handlowych)
 włączony, w wyraźnie odrębnej formie do etykiety urzędowej (nasiennej)
 posiada elementy ułożone w prostokątny lub kwadratowy kształt
 widoczny i czytelny – elementy czytelne bez korzystania z narzędzi
optycznych
 informacje na paszporcie muszą być trwałe (trwale naniesione); brak
możliwości ich zmiany
piorin.gov.pl

Unijne formaty paszportu roślin
Rodzaje paszportów roślin określa załącznik VII do Rozp. 2016/2031:
 paszporty roślin dla Unii
 paszporty roślin do stref chronionych
 paszporty roślin dla Unii, połączone z etykietą kwalifikacji
 paszporty roślin do stref chronionych, połączone z etykietą kwalifikacji
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)
specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin (…)

piorin.gov.pl

2017/2313

określające

Unijne formaty paszportu roślin - Rozporządzenie (UE) 2017/2313
flaga – kolorowa lub czarno-biała
lub biało-czarna (lewy górny róg)
wyrazy Paszport roślin/Plant passport
(prawy górny róg)
litera A: odpowiednio nazwa botaniczna
lub nazwa przedmiotu, opcjonalnie nazwa
odmiany
litera B: dwuliterowy kod PCz (np. PL) i numer
rejestracyjny
litera C: kod identyfikacyjny
litera D: nazwa państwa pochodzenia
(odpowiednio trzeciego lub PCz, np. PL)
piorin.gov.pl

Unijne formaty paszportu roślin – Rozporządzenie (UE) 2017/2313

Paszporty roślin do stref chronionych (PZ)
 wyrazy w prawym górnym rogu:
Paszport roślin – strefa chroniona/Plant passport – PZ

 nazwa botaniczna agrofaga kwarantannowego
strefy chronionej lub jego kod

piorin.gov.pl

dla dla

Unijne formaty paszportu roślin – Rozporządzenie (UE) 2017/2313
W przypadku wszystkich „typów”
paszportów roślin kod identyfikacyjny
może być uzupełniony niepowtarzalnym:
 kodem kreskowym
 kodem QR
 hologramem
 mikroprocesorem
 innym nośnikiem danych

piorin.gov.pl

Paszportowanie roślin
Paszporty roślin wydane przed dniem 14.12.2019 r., zgodnie z
dotychczasowymi przepisami/wymaganiami, pozostają ważne do dnia
14.12.2023 r.!

Uwaga - o ile nie uległ zmianie stan fitosanitarny roślin (…), dla których
zostały wydane paszporty
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Przykład unijnego formatu paszportu roślin (Holandia)

piorin.gov.pl

Wydawanie paszportów roślin
Paszporty roślin są wydawane:
 przez upoważnione zarejestrowane podmioty profesjonalne, pod nadzorem
właściwych organów (WIORiN)
 w drodze odstępstwa przez właściwe organy (WIORiN)
 tylko dla roślin (…), dla których ocena wykazała, że spełniają one określone
wymagania (dotyczące m.in. agrofagów kwarantannowych dla UE oraz RNQP)

piorin.gov.pl

Ocena dla wydania paszportów roślin
Ocenę przeprowadza zarejestrowany podmiot upoważniony do wydawania
paszportów roślin.
W określonych przypadkach ocenę przeprowadza właściwy organ (WIORiN), gdy:
 istnieje podejrzenie występowania agrofaga kwarantannowego
 paszporty roślin wydaje organ (WIORiN)
 ocena przeprowadzana jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, a
upoważniony podmiot nie ma do niego dostępu (np. na działce sąsiada)

piorin.gov.pl

Ocena dla wydania paszportów roślin
Ocenę przeprowadza się w celu:
 wykluczenia porażenia roślin (…) przez agrofagi kwarantannowe dla UE
 wykluczenia porażenia roślin (…) przez agrofagi RNQP, a w stosownych
przypadkach, że dany agrofag RNQP występuje poniżej określonego progu
 potwierdzenia, że rośliny (…) spełniają wymogi szczególne, o ile te wymogi
zostały ustalone
 potwierdzenia, że rośliny (…) spełniają dodatkowe wymagania określone w
przepisach dot. danego agrofaga, o ile zostały one ustalone
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Ocena dla wydania paszportów roślin
Co to są wymogi szczególne?
Są to szczegółowe warunki, ustalone dla niektórych roślin (…) w odniesieniu do
określonych agrofagów kwarantannowych lub agrofagów RNQP, jakie należy
spełnić dla wydania paszportów roślin. Mają one zwiększyć gwarancję, że rośliny
(…) nie będą porażone przez agrofagi kwarantannowe lub RNQP.
Przykładowo:
Wymogi szczególne mogą obejmować:
 określoną częstotliwość oceny (inspekcji) we wskazanym okresie uprawy
 obowiązkowe badanie laboratoryjne
 wskazany zabieg na określonym etapie produkcji
 określone pochodzenie materiału wyjściowego do produkcji materiałów
rozmnożeniowych
piorin.gov.pl

Ocena dla wydania paszportów roślin
Ocena dla wydania paszportów roślin musi spełniać wszystkie
następujące warunki:
 wykonana w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem istniejącego
zagrożenia fitosanitarnego
 przeprowadzona na nieruchomościach, gdy jest to wymagane, również w
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji
 przeprowadzona przynajmniej poprzez ocenę wizualną, uzupełnioną w
określnych sytuacjach o pobieranie prób i o badania laboratoryjne
 wyniki oceny są rejestrowane i przechowywane co najmniej przez trzy lata
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Badania laboratoryjne w ramach oceny
Badania laboratoryjne przeprowadzane są w przypadku:
 podejrzenia występowania agrofaga
kwarantannowego dla UE lub dla
strefy chronionej lub agrofaga
objętego
środkami
(odrębnymi
przepisami
lub
decyzją
kwarantannową WIORiN):

 podmiot ma obowiązek zgłoszenia
podejrzenia do WIORiN
 pobieranie próbek i badania przez
WIORiN

piorin.gov.pl

 podejrzenia występowania agrofaga RNQP, w
stosownych przypadkach powyżej odnośnych
progów
 badania w WIORiN
 podmiot zgłasza do
WIORiN podejrzenie
wystąpienia agrofaga
RNQP
 pobieranie próbek i
badanie przez
WIORiN

 badanie w laboratorium
wyznaczonym na
podstawie przepisów
krajowych (sposób
próbobrania może wynikać
z przepisów
międzynarodowych,
krajowych lub instrukcji
danego laboratorium)

 wyniki badań muszą być
dostępne dla WIORiN

Upoważnianie podmiotu profesjonalnego do wydawania
paszportów roślin
Organ (WIORiN) udziela zarejestrowanemu podmiotowi profesjonalnemu
upoważnienia do wydawania paszportów roślin:
 dla konkretnych rodzin, rodzajów lub gatunków oraz typów towarów
 aby uzyskać upoważnienie podmiot musi spełniać następujące warunki:
 posiadać wiedzę niezbędną do przeprowadzania oceny
 dysponować systemami i procedurami umożliwiającymi mu
wypełnianie jego obowiązków dotyczących identyfikowalności
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Wiedza niezbędna do przeprowadzania oceny
Podmiot powinien posiadać wiedzę o:
 agrofagach kwarantannowych dla UE (wg. potrzeb także do stref chronionych)
oraz agrofagach RNQP występujących na określonych roślinach (…)
 wymogach szczególnych, o ile zostały określone
 oznakach
występowania/powodowanych
objawach
przez
agrofagi
kwarantannowe dla UE oraz agrofagi RNQP:
 na części roślin, na których możliwe jest zaobserwowanie oznak/objawów
 w okresie, w którym możliwe jest zaobserwowania oznak/objawów
 środkach zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się agrofagów
kwarantannowych dla UE oraz agrofagów RNQP
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Identyfikowalność
Profesjonalny podmiot prowadzi rejestr umożliwiający:

Zidentyfikowanie
od jakiego
podmiotu
profesjonalnego
pochodzi
każda jednostka
handlowa
dostarczona do
podmiotu

piorin.gov.pl

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

Identyfikowalność
Gdy:
 upoważniony podmiot wydaje paszport roślin
 organ (WIORiN) wydaje paszport roślin dla zarejestrowanego podmiotu

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

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

Identyfikowalność: kod identyfikacyjny na paszportach roślin –
odstępstwo
Kod identyfikacyjny nie jest wymagany w przypadku, gdy rośliny przeznaczone do
sadzenia spełniają wszystkie następujące warunki:
 są przygotowane w taki sposób, że są gotowe do sprzedaży użytkownikom
ostatecznym bez jakichkolwiek dalszych przygotowań i nie zachodzi ryzyko
rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów
objętych środkami unijnymi (specjalne przepisy przyjęte przez KE)
przykład: pojedyncze rododendrony w pojemnikach/doniczkach
 nie należą do rodzajów lub gatunków wymienionych jako te, dla których nie
ma zastosowania ww. wyjątek (na chwilę obecną nie jest procedowany przez
KE żaden akt, który określi takie wyjątki)

piorin.gov.pl

Inne obowiązki podmiotów upoważnionych do wydawania
paszportów roślin
 Identyfikowanie i monitorowanie punktów krytycznych pod względem
zagrożenia
fitosanitarnego
dotyczącego
procesu
produkcji
oraz
przemieszczania roślin
 Prowadzenie oraz przechowywanie co najmniej przez trzy lata dokumentacji
dotyczącej identyfikacji i monitorowania tych punktów
 W razie potrzeby zapewnienie szkolenia dla personelu zaangażowanego przy
ocenie

piorin.gov.pl

Inne obowiązki podmiotów upoważnionych do wydawania
paszportów roślin
Plan zarządzania zagrożeniem agrofagami
Podmiot upoważniony może wprowadzać plany zarządzania zagrożeniem agrofagami –
plany są zatwierdzane przez WIORiN. Elementy, które powinny zawierać plany wskazane
są w art. 91 ust. 2 Rozp. 2016/2031.
Podmiot upoważniony, wdrażający plany zarządzania zagrożeniem agrofagami, może
podlegać kontrolom o zmniejszonej częstotliwości (co 2 lata), pod warunkiem:
 wdrażania przez co najmniej dwa lata z rzędu planów zarządzania zagrożeniem
agrofagami
 stwierdzenia przez WIORiN, że:
 plany te skutecznie zmniejszyły zagrożenie fitosanitarne, oraz
 dany podmiot profesjonalny przestrzegał przepisy rozporządzeń (UE) 2016/2031 i
(UE) 2017/625

piorin.gov.pl

Nadzór nad podmiotem upoważnionym
WIORiN przeprowadza kontrole co najmniej raz do roku, aby sprawdzić, czy
podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin przestrzegają wymogi, w
szczególności dotyczące:
 realizacji obowiązku identyfikowalności, prowadzenia i dokumentowania
oceny, prowadzenia dokumentacji dotyczącej identyfikacji i monitorowania
punktów krytycznych
 przeprowadzania przez podmiot oceny w najbardziej odpowiednim czasie dot.
możliwości wykrycia odpowiednich agrofagów lub objawów ich występowania
 w przypadku podejrzenia zagrożenia dla zdrowia roślin (podejrzenie
występowania agrofaga kwarantannowrego dla UE lub RNQP) – czy są
pobierane próbki i przeprowadzane badania przez WIORiN

piorin.gov.pl

Zmieniona częstotliwość kontroli u podmiotów upoważnionych
Rozp. 2019/66 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie (…) przeprowadzania kontroli
urzędowych (…), stanowi dla WIORiN podstawę do zmiany częstotliwości kontroli.
Zwiększona częstotliwość kontroli u podmiotów – należy wziąć pod uwagę m.in.:
 zwiększone zagrożenie fitosanitarne dla określonego materiału roślinnego
 zagrożenie fitosanitarne związane z pochodzeniem materiału roślinnego
 liczbę cykli produkcyjnych w roku
 historię przestrzegania obowiązujących przepisów przez podmiot profesjonalny
 dostępną infrastrukturę oraz lokalizację nieruchomości, innych miejsc
wykorzystywanych przez profesjonalny podmiot
Zmniejszona częstotliwość kontroli u podmiotów – wdrażających plany
zarzadzania zagrożeniem agrofagami.
piorin.gov.pl

INFORMACJE NT. NOWYCH PRZEPISÓW UE
 dedykowana zakładka na stronie PIORiN:
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

 jednostki PIORiN
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Dziękuję za uwagę
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11; 00-828 warszawa
piorin.gov.pl; gi@piorin.gov.pl

