
Rozporządzenie Rządu FR z dnia 08.02.2018 r. nr 128 „O zatwierdzeniu 
zasad przeprowadzania kontroli w miejscach produkcji (w tym również 
przetwórstwa), oraz rozładunku produktów kwarantannowych 
przeznaczonych dla wwozu do Federacji Rosyjskiej z innych państw bądź grup 
obcych państw, w których wykryto obecność obiektów kwarantannowych, 
charakterystycznych dla danych produktów kwarantannowych, zgodnie z 
umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej, w celu ich wykorzystania 
do zasiewów i nasadzeń”. 

 
2 marca 2018. 12.23 
 

RZĄD FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
UCHWAŁA 

z dnia 8 lutego 2018 r. nr 128 
O ZATWIERDZENIU ZASAD 

PRZEPROWADZANIA KONTROLI NA MIEJSCU PRODUKCJI 
(W TYM RÓWNIEŻ PRZETWÓRSTWA), ORAZ ZAŁADUNKU 
PRODUKTÓW KWARANTANNOWYCH, PRZEWIDZIANYCH 

D0 WWOZU DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z PAŃSTW OBCYCH 
LUB GRUP PAŃSTW OBCYCH, W KTÓRYCH WYKRYTO OBECNOŚĆ 

OBIEKTÓW KWARANTANNOWYCH, CHARAKTERYSTYCZNYCH 
DLA TAKICH PRODUKTÓW KWARANTANNOWYCH 

ZGODNIE Z UMOWAMI MIĘDZYNARODOWYMI 
FEDERACJI ROSYJSKIEJ W CELU JEJ WYKORZYSTANIA 

DO NASADZEŃ SIEWNYCH 
 

W celu realizacji części 3 artykułu 15 Federalnej Ustawy „O kwarantannie roślin” Rząd 
Federacji Rosyjskiej postanawia: 
 
1. Zatwierdzić załączone Zasady prowadzenia kontroli w miejscach produkcji (w tym również 
przetwórstwa), załadunku produktów kwarantannowych, przeznaczonych do wwozu do 
Federacji Rosyjskiej z państw obcych lub grup państw obcych, w których wykryto obecność 
obiektów kwarantannowych, charakterystycznych dla takich produktów kwarantannowych, 
zgodnie z umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej, w celu jej wykorzystania do 
zasiewów i nasadzeń. 

2. Realizacja pełnomocnictw przewidzianych w niniejszym Rozporządzeniu wykonywana jest 
przez Federalną Służbę ds. Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Nadzoru w granicach 
określonych przez Rząd Federacji Rosyjskiej maksymalnej liczebności jej pracowników oraz 
środków budżetowych, przewidzianych dla Służby w Budżecie Federalnym na kierownictwo i 
zarządzanie w sferze ustanowionych funkcji. 

Premier Rządu 
Federacji Rosyjskiej 

D. MIEDWIEDIEW 
 



Zatwierdzone  
na mocy rozporządzenia 

Rządu Federacji Rosyjskiej 
z dnia 8 lutego 2018 roku nr 128 

 
ZASADY 

WYKONYWANIA KONTROLI NA MIEJSCACH PRODUKCJI 
(W TYM PRZETWÓRSTWA) ORAZ ZAŁADUNKU PRODUKTÓW 

KWARANTANNOWYCH, PRZEZNACZONYCH DO WWOZU 
DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z PAŃSTW OBCYCH LUB GRUP PAŃSTW OBCYCH, 
W KTÓRYCH STWIERDZONO OBECNOŚĆ OBIEKTÓW KWARANTANNOWYCH, 

KTÓRE SĄ CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANYCH PRODUKTÓW KWARANTANNOWYCH, 
ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI UMOWAMI 

FEDERACJI ROSYJSKIEJ W CELU JEJ WYKORZYSTANIA DO ZASIEWÓW I NASADZEŃ 
 
1. Niniejsze zasady określają tryb wykonywania kontroli na miejscach produkcji (w tym 
przetwórstwa) oraz załadunku produktów kwarantannowych przeznaczonych do wwozu do 
Federacji Rosyjskiej z państw obcych bądź grup państw obcych, w których wykryto obecność 
obiektów kwarantannowych, charakterystycznych dla takich produktów kwarantannowych, 
zgodnie z umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej, w celu jej wykorzystania do 
zasiewów i nasadzeń (dalej odpowiednio – miejsca produkcji produktów kwarantannowych, 
obce państwo, produkty kwarantannowe). 
 
2. Niniejsze zasady nie znajdują zastosowania w stosunku do produktów kwarantannowych 
przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej z państw członkowskich Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej. 
 
3. Kontrola w miejscach produkcji produktów kwarantannowych przeprowadzana jest przez 
Federalną Służbę ds. Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Nadzoru (dalej: Organ Nadzoru). 
 
4. W trakcie wykonywania kontroli w miejscach produkcji produktów kwarantannowych 
stwierdzany jest kwarantannowy fitosanitarny stan produktów kwarantannowych, 
kwarantannowy fitosanitarny stan terytorium i (lub) obiektu kwarantannowego na którym 
prowadzona jest produkcja (w tym również przetwórstwo) i (lub) załadunek produktów 
kwarantannowych. 
 
5. Kontrola w miejscach produkcji produktów kwarantannowych prowadzona jest w 
następujących sytuacjach: 
 
a) w przypadku wpłynięcia do Organu Nadzoru oświadczenia podmiotu prowadzącego 
międzynarodową działalność gospodarczą o rozpoczęciu dostaw produktów 
kwarantannowych z obcego państwa w celu przeprowadzenia kontroli w miejscach produkcji 
produktów kwarantannowych na formularzu zgodnym z załącznikiem (dalej: oświadczenie 
podmiotu prowadzącego międzynarodową działalność gospodarczą). 

b) w przypadku wpłynięcia do Organu Nadzoru wniosku (zaproszenia) ze strony 
pełnomocnego organu ds. kwarantanny roślin obcego państwa (dalej: pełnomocny organ 



obcego państwa) zgłoszonego w dowolnej formie (dalej: wniosek pełnomocnego organu 
obcego państwa). 

6. Podstawą do przeprowadzenia kontroli w miejscach produkcji produktów 
kwarantannowych jest wniosek podmiotu prowadzącego międzynarodową działalność 
gospodarczą i (lub) wniosek pełnomocnego organu obcego państwa. 

7. W trakcie wykonywania kontroli w miejscach produkcji produktów kwarantannowych w 
przypadku określonym w podpunkcie „a” punktu 5 niniejszych Zasad do wniosku podmiotu 
prowadzącego międzynarodową działalność gospodarczą załączane są kopie kontraktu (o ile 
istnieje) oraz planu wwozu produktów kwarantannowych (o ile istnieje), przez co do celów 
niniejszych zasad rozumie się dokument zawierający informację o zakładanych wielkościach, 
terminach i miejscach dostaw produktów kwarantannowych ze wskazaniem okresu 
załadunku w państwie obcym, wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej, miejsc zasiewów 
(nasadzeń), miejsc gromadzenia produktów kwarantannowych (z adresem pocztowym), (jeśli 
jest znany). Każda karta załączonych kopii takich dokumentów musi być podpisana przez 
przedstawiciela podmiotu uczestniczącego w międzynarodowej działalności gospodarczej 
bądź dokument być przesznurowany i poświadczony podpisem [upoważnionego 
przedstawiciela] podmiotu międzynarodowej działalności gospodarczej.  

8. Termin rozpatrzenia wniosku podmiotu międzynarodowej działalności gospodarczej jak 
również wniosku pełnomocnego organu obcego państwa, oraz załączonych do nich 
dokumentów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia otrzymania ich w Organie Nadzoru.  

9. Organ Nadzoru podejmuje decyzję o odmowie rozparzenia wniosku podmiotu 
międzynarodowej działalności gospodarcze jak również wniosku pełnomocnego organu 
obcego państwa w przypadku zawarcia w nich (w załączonych dokumentach) 
niewiarygodnych informacji.  

10. Organ nadzoru w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku podmiotu międzynarodowej 
działalności gospodarczej lub wniosku pełnomocnego organu obcego państwa podejmuje 
decyzję o przeprowadzeniu kontroli w miejscach produkcji produktów kwarantannowych. 

11. W trakcie kontroli w miejscach produkcji produktów kwarantannowych należy zapewnić 
wykonanie w miejscach produkcji produktów kwarantannowych następujących 
fitosanitarnych czynności: 

a) ogląd, pobranie próbek oraz wykonanie badań laboratoryjnych produktów 
kwarantannowych do celów związanych z certyfikacją fitosanitarną; 

b) badanie oraz monitoring miejsc produkcji produktów kwarantannowych na terytorium 
obcego państwa w celu określenia ich stanu fitosanitarnego zgodnie z zasadami 
Międzynarodowej konwencji ochrony roślin (Rzym, 1951, z poprawkami 1997 roku); 



c) podjęcie zgodnie z zasadami Międzynarodowej konwencji ochrony roślin (Rzym, 1951, z 
poprawkami 1997 roku) oraz międzynarodowymi standardami środków fitosanitarnych w 
zakresie kwarantanny i ochrony roślin, przestrzeganie obowiązujących wymagań 
fitosanitarnych, prowadzenie nadzoru bądź audytu. 

12. W trakcie wykonywania kontroli miejsc produkcji produktów kwarantannowych 
zapewnienie zgodności produktów kwarantannowych z wymaganiami fitosanitarnymi 
stwierdza się poprzez ogląd, pobranie próbek oraz wykonanie badań laboratoryjnych 
produktów kwarantannowych. 

Organ kontrolujący za zgodą oraz we współdziałaniu z właściwym organem obcego państwa 
wykonuje wspólną kontrolę w miejscach produkcji produktów kwarantannowych z 
wykorzystaniem fitosanitarnych środków produktów kwarantannowych oraz produkcji 
produktów kwarantannowych z poborem (w 3 powtórzeniach) próbek, substratów, w 
których skład wchodzą: grunt, torf oraz inne substancje organiczne. Jedna próbka kierowana 
jest do organizacji podległych organowi kontrolującemu, druga – do laboratorium 
kwarantanny roślin właściwego organu obcego państwa, trzecia – do celów przeprowadzenia 
ekspertyzy arbitrażowej jest przechowywana w organie kontrolującym. 

Badania laboratoryjne pobranych próbek w celu stwierdzenia zgodności produktów 
kwarantannowych z kwarantannowymi wymogami fitosanitarnymi wykonywane są przez 
podmioty podległe organowi nadzorującemu.  

14. Po stwierdzeniu kwarantannowego stanu fitosanitarnego produktów kwarantannowych, 
kwarantannowego stanu fitosanitarnego terytorium i (lub) obiektu kwarantannowego, w 
którym prowadzona jest produkcja (w tym również przetwórstwo) i (lub) załadunek 
produktów kwarantannowych (miejsc produkcji produktów kwarantannowych) organ 
nadzorujący podejmuje jedną z następujących decyzji: 

a) zabrania wwóz produktów kwarantannowych – w wyniku wykrycia w trakcie badań 
laboratoryjnych obiektów kwarantannowych; 

b) zezwala na wwóz produktów kwarantannowych – w przypadku nie wykrycia obiektów 
kwarantannowych w wyniku badań laboratoryjnych. 

15. Wyniki badań laboratoryjnych oraz decyzja o zgodzie na wwóz produktów 
kwarantannowych do Federacji Rosyjskiej, lub o odmowie zgody na wwóz produktów 
kwarantannowych do Federacji Rosyjskiej kierowane są do kompetentnego organu, do 
Federalnej Służby Celnej oraz do podmiotów międzynarodowej działalności gospodarczej, jak 
również umieszczane są na oficjalnej stronie organu nadzorującego w informacyjno-
telekomunikacyjnej sieci „Internet”. 

16 W przypadku powstania różnicy zdań z kompetentnym organem próbka arbitrażowa 
produktu kwarantannowego i (lub) substratu, w którego skład wchodzą: grunt, torf oraz inne 
substancje organiczne wysyłana jest przez organ nadzoru do niezależnego laboratorium 



kwarantanny roślin. Decyzję o możliwości dostaw produktów kwarantannowych podejmuje 
organ, nadzoru zgodnie z zasadami Międzynarodowej konwencji ochrony roślin (Rzym, 1951, 
z poprawkami 1997 roku). 

17. Po zakończeniu działań kontrolnych w miejscach produkcji produktów kwarantannowych 
organ nadzoru sporządza protokół, w którym zamieszcza informacje o kwarantannowym 
stanie fitosanitarnym produktów kwarantannowych i (lub) miejsc produkcji produktów 
kwarantannowych, w tym również informację o zgodności systemu kwarantannowej kontroli 
fitosanitarnej obcego państwa z poziomem zapewniającym zgodność produktów 
kwarantannowych przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej z kwarantannowymi 
wymaganiami fitosanitarnymi Federacji Rosyjskiej. 

Załącznik 
do Zasad wykonywania kontroli  

na miejscach produkcji (w tym również 
przetwórstwa), jak również załadunku 

produktów kwarantannowych 
przeznaczonych do wwozu 

do Federacji Rosyjskiej z państw obcych 
bądź grup obcych państw, w których stwierdzono 

obecność obiektów kwarantannowych, charakterystycznych  
dla danych produktów kwarantannowych 
zgodnie z międzynarodowymi umowami 

Federacji Rosyjskiej, w celu ich zasiewów i nasadzeń 
(formularz) 

 
 

WNIOSEK 
podmiotu międzynarodowej działalności gospodarczej o rozpoczęcie dostaw 

produktów kwarantannowych, przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej 
z państw obcych bądź grup państw obcych, w których stwierdzono obecność 

obiektów kwarantannowych, charakterystycznych dla danych produktów 
kwarantannowych, w celu ich wykorzystania do zasiewów i nasadzeń w celu 
przeprowadzenia kontroli na miejscach produkcji (jak również przetwórstwa) oraz 

załadunku, zgodnie z międzynarodowymi umowami Federacji Rosyjskiej. 

 

1. Pełna nazwa podmiotu międzynarodowej działalności gospodarczej  
2. Pełna nazwa, pocztowy adres szkółki (miejsca produkcji, załadunku)__________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 



3. Nazwa i adres przewidywanego odbiorcy na terytorium Federacji Rosyjskiej ___________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Nazwa i adres osoby prawnej, Indywidualnego przedsiębiorcy, rolnego (farmerskiego) 
gospodarstwa(odbiorcy) na terytorium Federacji Rosyjskiej, w którym będzie wykonywany 
zasiew lub nasadzenie produktów kwarantannowych 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Asortyment, numery lotów <1> oraz gatunki produktów kwarantannowych ze wskazaniem 
ilości w każdym locie_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Zakładany punkt przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej_______________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Miejsce odprawy celnej <2> __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Kontrakt na dostawę produktów kwarantannowych 
___________________________________________________________________________ 

(jest lub nie ma) 
9. Plan wwozu produktów kwarantannowych <3> __________________________________ 

(jest lub nie ma) 
10. Do niniejszego wniosku załączone są dokumenty wymienione w punkcie 6 Zasad 
wykonywania kontroli w miejscach produkcji (w tym również przetwórstwa), oraz załadunku 
produktów kwarantannowych przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej z państw 
obcych, w których wykryte zostały obiekty kwarantannowe, charakterystyczne dla danych 
produktów kwarantannowych, zgodnie z międzynarodowymi umowami Federacji Rosyjskiej 
w celu ich wykorzystania do zasiewów i nasadzeń, zatwierdzonych na mocy Decyzji Rządu 
Federacji Rosyjskiej z dnia 8 lutego 2018 roku nr 128 „O zatwierdzeniu Zasad 
przeprowadzenia kontroli w miejscach produkcji (w tym również przetwórstwa), załadunku 
produktów kwarantannowych przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej z państw 
obcych bądź grup państw obcych, w których wykryta była obecność obiektów 
kwarantannowych, charakterystycznych dla danych produktów kwarantannowych, zgodnie z 
międzynarodowymi umowami Federacji Rosyjskiej w celu wykorzystania do zasiewów i 
nasadzeń”. 
 

Podpis podmiotu 
międzynarodowej działalności gospodarczej 

 (czytelny podpis) 

 


