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USTAWA UKRAINY 
 

dotycząca wprowadzenia zmian do Ustawy Ukrainy 
"O kwarantannie roślin" 

 
Rada NajwyŜsza Ukrainy uchwala, co następuje: 

 
Wprowadzić zmiany do Ustawy Ukrainy "O kwarantannie roślin" (3348-

12) (Dziennik Ustaw Rady NajwyŜszej Ukrainy, 1993 r., Nr 34, art. 352; 1997 r.,  
Nr 35, art. 220; 1999 r., Nr 34, art. 274; 2003 r., Nr 28, art. 212), poprzez 
ogłoszenie następującej treści tej ustawy: 
 
 

USTAWA UKRAINY 
 

o kwarantannie roślin 
 

Niniejsza ustawa określa prawne, organizacyjne, finansowe i gospodarcze 
podstawy ochrony i kwarantanny roślin, zakres kompetencji organów władzy 
państwowej, urzędników państwowych, prawa i obowiązki osób prawnych  
i fizycznych, mające na celu zapobieganie wprowadzeniu i rozpowszechnieniu 
nieobecnych na terytorium Ukrainy regulowanych szkodliwych organizmów, 
określonych w ustawodawstwie, i stanowi nieodłączną część ustawodawstwa 
Ukrainy, dotyczącego ochrony Ŝycia i zdrowia roślin. 
 

Rozdział I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
Artykuł 1. UŜyte w ustawie określenia oznaczają: 
 

W niniejszej Ustawie poniŜsze określenia zostały uŜyte w takim znaczeniu: 
 
analiza ryzyka - proces oceny biologicznych, ekologicznych i gospodarczych 
danych w celu stwierdzenia konieczności przeprowadzenia działań kontrolnych 
wobec regulowanych szkodliwych organizmów oraz zastosowania niezbędnych 
środków fitosanitarnych; 
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antagonista - organizm (zazwyczaj patogenny, chorobotwórczy), który nie 
nanosi znacznej szkody roślinie i moŜe być wykorzystywany dla realizacji 
kontroli biologicznej; 

kontrola biologiczna - to sposób kontroli regulowanych szkodliwych 
organizmów poprzez wykorzystanie biologicznych kontrolnych organizmów lub 
ich naturalnych wrogów, antagonistów, konkurentów, którzy mają zdolność 
samodzielnego rozpowszechniania i rozmnaŜania; 

biologiczny kontrolny organizm - naturalny wróg, antagonista, konkurent lub 
inna mikroskopijna biologiczna jednostka, która samodzielnie rozmnaŜa się  
i wykorzystywana jest do walki z regulowanymi szkodliwymi organizmami; 

ładunek - określoną ilość obiektów regulacji, które są przewoŜone z jednego 
kraju do innego lub są przewoŜone na terytorium Ukrainy, i które są objęte 
jednym międzynarodowym fitosanitarnym lub kwarantannowym świadectwem 
(przy czym ładunek moŜe składać się z jednego lub większej ilości przedmiotów); 

określenie niebezpieczeństwa fitosanitarnego - proces określenia ilości 
regulowanych szkodliwych organizmów, które mogą być potencjalnie 
przeniesione na terytorium Ukrainy poprzez wwiezienie obiektów regulowanych; 

nadzór państwowy - działalność organów państwowych dotycząca 
kwarantanny roślin, która wykonywana jest okresowo, w celu zapewnienia 
(zagwarantowania) wykonania obowiązku przestrzegania przez podmioty 
zabiegów fitosanitarnych w procesie produkcji, przechowania, transportowania, 
realizacji (sprzedaŜy), w tym takŜe eksportu, importu obiektów regulacji, 
określonych przez prawo; 

dodatkowa deklaracja - dokument, który towarzyszy międzynarodowemu 
świadectwu fitosanitarnemu, zgodnie z wymaganiami kraju-importera,  
w którym podaje się dodatkową informację dotyczącą stanu fitosanitarnego 
obiektów regulowanych; 

gospodarczy próg szkodliwości - wysokość środków wydawanych na 
wykonanie zabiegów fitosanitarnych; 

zainteresowani partnerzy - członkowie organizacji międzynarodowych, 
podmioty będące stroną tych umów, w których stroną jest równieŜ Ukraina,  
i które regulują realizację zabiegów fitosanitarnych; 

wprowadzenie - wtargnięcie regulowanego szkodliwego organizmu, które 
doprowadza do jego zakorzenienia się i rozpowszechnienia; 

zaraŜenie - obecność w obiekcie regulowanym Ŝywego regulowanego 
szkodliwego organizmu, który jest zagroŜeniem dla roślin; 

strefa - oficjalnie (urzędowo) określone państwo, terytorium państwa lub 
terytorium kilku państw; 

strefa wolna od regulowanego szkodliwego organizmu - strefa, w której 
naukowo stwierdzono nieobecność regulowanego szkodliwego organizmu i ten 
warunek jest wykonywany przez określony i ustalony prawem okres czasu; 
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strefa z nieznaczną ilością regulowanych szkodliwych organizmów - strefa, 
która jest określona przez Państwową Inspekcję Ukrainy do spraw Kwarantanny 
Roślin, w której regulowany szkodliwy organizm jest obecny w ilościach, które 
przekraczają gospodarczy próg szkodliwości i podlega nadzorowi, kontroli i/lub 
zniszczeniu; 

wizytacja - wizualne sprawdzenie obiektów regulowanych w celu wykrycia 
obecności regulowanych szkodliwych organizmów i/lub w celu stwierdzenia 
zgodności z przepisami fitosanitarnymi; 

kwarantanna - utrzymanie obiektów regulowanych w określonych miejscach 
dla dokonania ich monitorowania lub dalszej wizytacji, ekspertyzy fitosanitarnej 
i/lub poddaniu obróbce; 

zezwolenie kwarantannowe - (zezwolenie na import lub tranzyt) - urzędowy 
dokument, który pozwala na import lub tranzyt obiektów regulowanych zgodnie 
z określonymi zabiegami fitosanitarnymi; 

strefa kwarantanny - terytorium, na którym wprowadzono kwarantannę  
w związku z wykryciem organizmów kwarantannowych; 

nadzór kwarantannowy - nadzór nad importowanym ładunkiem po 
zakończeniu odprawy celnej i/lub po wywiezieniu ładunku ze strefy 
kwarantanny w miejsce przeznaczenia; 

organizm kwarantannowy - rodzaj szkodliwego organizmu, który w przypadku 
jego wprowadzenia lub ograniczonego rozpowszechnienia na terytorium Ukrainy 
moŜe nanieść znaczny uszczerbek roślinom i produktom roślinnym; 

kwarantanna roślin - system zabiegów i przedsięwzięć, skierowanych na 
zapobieganie wprowadzeniu i/lub rozpowszechnieniu regulowanych 
szkodliwych organizmów lub zapewnienie kontroli nad nimi (lokalizacja); 

reŜim kwarantanny – szczególna regulacja prawna, która przewiduje system 
środków i zabiegów fitosanitarnych, które dochodzą do skutku w strefie 
kwarantanny w celu lokalizacji i likwidacji (zniszczenia) organizmów 
kwarantannowych; 

świadectwo kwarantannowe - dokument, który wydają organy państwowej 
inspekcji Ukrainy do spraw kwarantanny roślin, i który poświadcza status 
fitosanitarny obiektów regulowanych, które są wywoŜone i/lub wprowadzane do 
strefy kwarantanny, bądź przewoŜone przez terytorium Ukrainy; 

likwidacja - zniszczenie regulowanych szkodliwych organizmów zgodnie  
z wymogami zabiegów fitosanitarnych; 

lokalizacja - przeprowadzenie i wykonanie zabiegów fitosanitarnych w celu 
uniemoŜliwienia rozpowszechniania się regulowanego szkodliwego organizmu; 

monitorowanie – procedura urzędowa podejmowana w celu sprawdzenia stanu 
fitosanitarnego lub statusu szkodliwych organizmów; 
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nadzór - proces zbioru i rejestracji przez organy państwowe w strefie 
kwarantanny roślin danych o obecności lub nieobecności regulowanego 
szkodliwego organizmu w określonej strefie przy pomocy obserwacji, 
monitorowania i innych procedur; 

okoliczności nadzwyczajne - takie okoliczności, w związku z którymi wykryto 
lub podejrzewa się obecność organizmu kwarantannowego w państwie 
pochodzenia lub tranzytu, co moŜe spowodować szkodę nie do naprawienia dla 
zdrowia wraŜliwych na ten organizm roślin - na całym terytorium Ukrainy lub 
na części terenu Ukrainy - w razie importu wraŜliwych na ten organizm 
obiektów regulowanych, które mogą przenosić tenŜe organizm kwarantannowy; 

naleŜyty poziom ochrony fitosanitarnej - poziom ochrony, określony dla 
wykonania środków i zabiegów fitosanitarnych; 

nasiona – zapasy nasion, nie przeznaczone dla konsumpcji i przeróbki; 

obiekt - miejsce uprawy, produkcji, przechowywania i przeróbki roślin oraz 
roślinnych produktów; 

obiekty regulowane (sprawdzane, kontrolowane) - kaŜda roślina, produkt 
roślinnego pochodzenia, miejsce przechowania, opakowanie, środki transportu, 
kontenery, grunt i wszelkie inne organizmy, obiekty lub materiały, zdolne do 
przenoszenia lub rozpowszechnienia regulowanych szkodliwych organizmów; 

osoba – osoba prawna i/lub fizyczna; 

obróbka - urzędowo zatwierdzona procedura, skierowana na zniszczenie, 
pozbawienie zdolności do wzrostu, rozwoju lub moŜliwości rozmnaŜania się  
w przyszłości regulowanych szkodliwych organizmów; 

badanie - zbiór i rejestracja danych z obserwacji, monitorowania i innych 
procedur, związanych z wykryciem obecności lub nieobecności regulowanego 
szkodliwego organizmu w danej strefie (w danym areale); 

ocena ryzyka fitosanitarnego - ocena prawdopodobieństwa, biologicznych, 
ekologicznych i/lub gospodarczych następstw wprowadzenia lub 
rozpowszechnienia regulowanych szkodliwych organizmów; 

zawiadomienie o ryzyku - wymiana informacji o moŜliwości pojawienia się 
ryzyka wprowadzenia i rozpowszechnienia regulowanego szkodliwego 
organizmu; 

powtórna fitosanitarna (arbitraŜowa) ekspertyza – ekspertyza (orzeczenie, 
ocena) fitosanitarna, która będzie przeprowadzona na Ŝądanie osoby, 
składającej odwołanie od wyników poprzedniej ekspertyzy fitosanitarnej; 

procedura sprawdzenia - wszelkie działania w celu określenia stanu 
fitosanitarnego obiektów regulowanych; 

punkt kwarantanny roślin - specjalnie urządzone miejsce, w którym określa 
się stan fitosanitarny obiektu regulowanego; 
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strefa regulowana – taka strefa, w której wykonywane są środki i zabiegi 
fitosanitarne w celu zapobiegania wprowadzeniu i/lub rozpowszechnieniu 
organizmów kwarantannowych podczas wwozu lub wywozu obiektu 
regulowanego; 

regulowany niekwarantannowy szkodliwy organizm – niekwarantannowy 
szkodliwy organizm, którego obecność w materiale siewnym i sadzonkach 
wywiera niekorzystny w sensie gospodarczym wpływ na przewidywane 
wykorzystanie tych roślin i wskutek tego podlega regulowaniu; 

regulowany szkodliwy organizm - kwarantannowy organizm lub regulowany 
niekwarantannowy szkodliwy organizm; 

ryzyko - moŜliwość pojawienia się i prawdopodobny zasięg niekorzystnych 
następstw określonego zdarzenia w ciągu pewnego okresu czasu; 

rośliny - rośliny i ich części, w tym takŜe nasiona i części Ŝywych roślin, owoce, 
warzywa, bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki roślin, łodygi podziemne i kłącza, 
kwiaty cięte, gałęzie z pędami i liśćmi, ścięte drewno, kultury (uprawy) tkanek 
roślinnych, oprócz tych, do których stosuje się metodę zamraŜania lub obróbki 
termicznej; 

lista A1 - wykaz kwarantannowych organizmów, nieobecnych w państwach, 
które są członkami Europejsko-śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin 
(EPPO); 

lista A2 - wykaz kwarantannowych organizmów, występujących co najmniej  
w jednym państwie członkowskim EPPO, ale nie występujących powszechnie, 
których liczebność urzędowo jest kontrolowana (lokalizowana); 

obserwacja - proces gromadzenia i opracowania danych oraz informacji 
dotyczącej obecności lub nieobecności regulowanego szkodliwego organizmu; 

status organizmu szkodliwego (w strefie) - uznanie przez organy państwowe 
do spraw kwarantanny roślin obecności lub nieobecności w danym czasie 
szkodliwego organizmu w strefie, w tym takŜe w razie konieczności włączając  
w to dane o jego geograficznym rozpowszechnieniu, na podstawie opinii 
ekspertów, które są oparte na aktualnych i dawnych wiadomościach  
o szkodliwym organizmie oraz na innych danych; 

zarządzanie ryzykiem - proces określenia środków i zabiegów, które powinny 
być wykonane w celu zmniejszenia poziomu ryzyka; 

ekspertyza fitosanitarna - sprawdzenie i analiza obiektów regulowanych  
w warunkach laboratoryjnych pod kątem obecności lub nieobecności 
regulowanych szkodliwych organizmów; 

świadectwo fitosanitarne - dokument, który poświadcza stan fitosanitarny 
obiektów regulowanych; 

stan fitosanitarny - obecność lub nieobecność regulowanych szkodliwych 
organizmów w obiektach regulowanych; 
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środki i zabiegi fitosanitarne – wszelkie zabiegi i działania, łącznie z całym 
odpowiednim ustawodawstwem, akty prawne (normatywne), przepisy 
fitosanitarne, wymagania i procedury, które powinny być obowiązkowo 
wykonywane przez organy władzy państwowej i inne osoby; 

reguły fitosanitarne - ustalone w aktach prawnych zasady działania dotyczące 
zapobiegania wprowadzeniu i/lub rozpowszechnieniu organizmów 
kwarantannowych, a takŜe dotyczące ograniczenia gospodarczego wpływu 
regulowanych niekwarantannowych organizmów szkodliwych, łącznie  
z procedurą certyfikacji fitosanitarnej; 

procedura fitosanitarna – sposób postępowania, ustalony przez organ 
centralnej władzy wykonawczej odpowiedzialnej za politykę rolną w dziedzinie 
kwarantanny roślin, oraz sposób zastosowania reguł fitosanitarnych, łącznie  
z przeprowadzeniem obserwacji, badań, analizy, wizytacji i kontroli w dziedzinie 
odkaŜania obiektów regulowanych; 

fumigacja (odkaŜanie)- obróbka substancją chemiczną w stanie gazowym, 
która całkowicie lub częściowo obejmuje towary; 

szkodliwy organizm - kaŜdy gatunek, szczep bakterii lub typ biologiczny 
roślin, zwierząt, patogen (chorobotwórczy organizm), szkodliwy dla roślin lub 
produktów roślinnego pochodzenia, w tym równieŜ owady, kleszcze, grzyby, 
bakterie, wirusy, nicienie i chwasty. 
 
Artykuł 2. Ustawodawstwo o kwarantannie roślin 
 

Ustawodawstwo o kwarantannie roślin oparte jest na Konstytucji Ukrainy 
(254k/96-WR) i składa się z niniejszej Ustawy i innych aktów prawnych, które 
zostały wydane zgodnie z Konstytucją i niniejszą Ustawą. 
 

Rozdział II 
 

URZĘDY PAŃSTWOWE W DZIEDZIENIE KWARANTANNY ROŚLIN 
 
Artykuł 3. Organy państwowe, które sprawują kierownictwo i kontrolę  
w dziedzinie kwarantanny roślin 
 

Państwowe kierownictwo i kontrolę w dziedzinie kwarantanny roślin 
sprawuje Gabinet Ministrów Ukrainy, centralny organ władzy wykonawczej do 
spraw polityki rolnej, organa Państwowej Inspekcji Ukrainy w dziedzinie 
kwarantanny roślin. 
 
Artykuł 4. Kompetencje Gabinetu Ministrów Ukrainy w dziedzinie kwarantanny 
roślin 
 

Do kompetencji Gabinetu Ministrów Ukrainy w dziedzinie kwarantanny 
roślin naleŜy: 



 7 

zapewnienie wykonania polityki państwowej w dziedzinie kwarantanny roślin; 
 
opracowanie i realizacja odpowiednich państwowych programów; 
 
ustalenie kierunku i koordynacja działalności organów Państwowej Inspekcji 
Ukrainy w dziedzinie kwarantanny roślin; 
 
zawieranie umów międzynarodowych w imieniu Rządu Ukrainy, łącznie  
z umowami o uznaniu równowaŜności określonych środków i zabiegów 
fitosanitarnych; 

 
wprowadzenie i zniesienie reŜimu kwarantanny na zasadach, ustalonych  
w niniejszej Ustawie; 

 
określenie wykazu płatnych usług i ich zakresu przedmiotowego, adresowanego 
dla organów Państwowej Inspekcji Ukrainy w dziedzinie kwarantanny roślin  
 
zatwierdzenie wykazu obiektów regulowanych, procedury wydania zezwolenia 
kwarantannowego, świadectwa kwarantannowego, świadectwa fitosanitarnego 
oraz świadectwa fitosanitarnego, które dotyczy reeksportu (ponownego 
eksportu), a takŜe terminów waŜności tych dokumentów; 
 
wykonanie innych kompetencji w dziedzinie kwarantanny roślin zgodnie  
z Konstytucją Ukrainy (254k/96-ВР) i ustawodawstwem Ukrainy. 
 
Artykuł 5. Kompetencje centralnego organu władzy wykonawczej w sprawach 
polityki rolnej w dziedzinie kwarantanny roślin. 
 

Do kompetencji centralnego organu władzy wykonawczej w sprawach 
polityki rolnej naleŜy: 
 
wydawanie poleceń kierowniczych w dziedzinie kwarantanny roślin; 
 
wykonywanie polityki państwowej w dziedzinie kwarantanny roślin; 
 
mianowanie i zwolnienie ze stanowiska kierownika i zastępców kierownika 
Głównej Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw kwarantanny roślin; 
 
zatwierdzenie wykazu regulowanych szkodliwych organizmów; 
 
zatwierdzenie struktury organizacyjnej i ilości etatów w Państwowej Inspekcji 
Ukrainy do spraw kwarantanny roślin; 
 
wykonanie innych uprawnień i kompetencji w dziedzinie kwarantanny roślin 
zgodnie z prawem. 
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Artykuł 6. Zadania i struktura Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw 
kwarantanny roślin 
 

Zadaniem Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw kwarantanny roślin 
jest: 
 
ochrona terytorium Ukrainy od wtargnięcia regulowanych szkodliwych 
organizmów; 
 
wykrycie, lokalizacja i likwidacja regulowanych szkodliwych organizmów; 
 
zapobieganie przedostaniu się regulowanych szkodliwych organizmów do strefy, 
wolnej od takich regulowanych szkodliwych organizmów na terytorium Ukrainy; 
 
wykonanie kontroli państwowej nad przestrzeganiem reŜimu kwarantanny  
i przeprowadzanie zabiegów dotyczących kwarantanny roślin podczas ich 
uprawy, magazynowania, gromadzenia zapasów, wywozu, wwozu, transportu 
oraz podczas przechowywania, przerobu, sprzedaŜy i wykorzystania obiektów 
regulowanych; 
 
rejestracja osób, które prowadzą działalność gospodarczą, związaną z produkcją 
obiektów regulowanych i ich obrotem. 
 
Państwowa Inspekcja Ukrainy do spraw kwarantanny roślin składa się z: 
 

Głównej Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw kwarantanny roślin, 
która podlega centralnemu organowi władzy wykonawczej do spraw polityki 
rolnej i działa pod jego kierownictwem; 
 

Centralnego naukowo-badawczego laboratorium kwarantannowego, 
którym kieruje Główna Państwowa Inspekcja Ukrainy do spraw kwarantanny 
roślin; 
 

Państwowych Inspekcji (urzędów, inspektoratów) do spraw kwarantanny 
roślin w Autonomicznej Republice Krym, w obwodach, w miastach Kijowie  
i Sewastopolu, w punktach kwarantanny roślin w powiatach, w portach (na 
przystaniach) morskich i rzecznych, na stacjach kolejowych, w portach 
lotniczych (na lotniskach), w przedsiębiorstwach łączności pocztowej, na 
drogach i szosach, na dworcach autobusowych, stacjach paliw, na przejściach 
granicznych państwowej granicy Ukrainy. W skład Państwowej Inspekcji 
wchodzą laboratoria kwarantannowe na terenie stref i powiatów. 
 

W razie konieczności punkty kwarantanny roślin mogą być utworzone 
takŜe na innych obiektach, których działalność jest związana  
z magazynowaniem, wywozem, wwozem, transportem, obrotem i sprzedaŜą,  
a takŜe innym wykorzystaniem obiektów regulowanych. 
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Artykuł 7. Kompetencje Głównej Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw 
kwarantanny roślin 
 

Do kompetencji Głównej Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw 
kwarantanny roślin naleŜy: 
 
stwierdzenie zgodności z prawem obowiązującym procedur przywozu, wywozu 
i wykorzystania roślin i roślinnych produktów, w tym równieŜ po uzgodnieniu  
z inspekcjami kwarantannowymi innych państw - zgodnie z umowami 
międzynarodowymi zawartymi przez Ukrainę; 
 
badanie składu gatunkowego, biologii i ekologii regulowanych szkodliwych 
organizmów, opracowanie prognozy ich rozpowszechnienia w celu zapobiegania 
wprowadzeniu i/lub rozpowszechnieniu tych organizmów; 
 
opracowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinie kwarantanny roślin; 
 
prowadzenie baz danych i informowanie społeczeństwa oraz zainteresowanych 
partnerów o wykryciu, obecności, rozpowszechnieniu, lokalizacji i w razie 
konieczności likwidacji regulowanych szkodliwych organizmów; 
 
przeprowadzenie kontroli i ekspertyzy fitosanitarnej obiektów regulowanych; 
 
sprawowanie kontroli państwowej nad wykonywaniem środków i zabiegów 
fitosanitarnych; 
 
wydawanie zgodnie z prawem zezwoleń kwarantannowych; 
 
koordynowanie procesu monitorowania, wykrycie i identyfikacja regulowanych 
szkodliwych organizmów na terenie Ukrainy; 
 
przygotowanie wykazu regulowanych szkodliwych organizmów; 
 
przygotowanie wykazu obiektów regulowanych; 
 
wykonywanie kontroli nad wykorzystaniem biologicznych organizmów 
kontrolnych; 
 
skierowanie wniosków do Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawie wprowadzenia 
lub zniesienia kwarantanny; 
 
prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie kwarantanny roślin; 
 
kontrola nad osobami, które prowadzą fumigację (odkaŜanie) obiektów 
regulowanych, przewoŜonych przez państwową granicę Ukrainy i/lub granicy 
stref kwarantannowych; 
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mianowanie i zwolnienie ze stanowisk kierowników (a takŜe ich zastępców) 
Inspekcji Państwowych do spraw kwarantanny roślin w Autonomicznej 
Republice Krym, w obwodach, w miastach Kijowie i Sewastopolu; 
 
przedstawicielstwo Ukrainy w organizacjach międzynarodowych zgodnie  
z trybem ustalonym w ustawach; 
 
prowadzenie specjalnych badań wspólnie z narodowymi organizacjami  
w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin z innych krajów w odniesieniu do 
oceny zgodności (lub niezgodności) obiektów regulowanych z przepisami 
fitosanitarnymi; 
 
informowanie zainteresowanych partnerów o zakazach lub ograniczeniach 
fitosanitarnych; 
 
określenie specjalnie ustalonego procentu ładunku, który podlega wybiórczej 
fitosanitarnej kontroli na granicy; 

 
prowadzenie ogólnokrajowego rejestru osób, których działalność podlega 
rejestracji zgodnie z artykułem 27 niniejszej Ustawy; 
 
udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące środków i zabiegów 
fitosanitarnych. 
 

Wykonywanie procedury fumigacji (odkaŜania) obiektów regulowanych, 
które są przewoŜone przez państwową granicę Ukrainy i strefy kwarantanny, 
jest moŜliwe po uzyskaniu licencji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. 
 

Państwowa Inspekcja Ukrainy do spraw kwarantanny roślin w celu 
wykonania swoich kompetencji współpracuje z centralnymi organami władzy 
wykonawczej, Radą ministrów Autonomicznej Republiki Krym i lokalną 
administracją państwową. 
 
Artykuł 8. Kompetencje Państwowej Inspekcji do spraw kwarantanny roślin  
w Autonomicznej Republice Krym, w obwodach, w miastach Kijowie  
i Sewastopolu 
 

Do kompetencji Państwowej Inspekcji do spraw kwarantanny roślin  
w Autonomicznej Republice Krym, w obwodach, w miastach Kijowie  
i Sewastopolu naleŜy: 
 
wydawanie świadectw fitosanitarnych i kwarantannowych dotyczących roślin, 
artykułów pochodzenia roślinnego i innych obiektów regulowanych; 
 
kontrola, wizytacja i przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej roślin, 
produktów roślinnego pochodzenia i innych obiektów regulowanych, które są 
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przewoŜone przez terytorium Ukrainy, przez państwową granicę Ukrainy i strefę 
kwarantanny (w tym równieŜ takich obiektów, które są przewoŜone w bagaŜu,  
w przesyłkach pocztowych i w bagaŜu podręcznym podróŜnych i pasaŜerów); 
 
rejestracja osób, których działalność podlega rejestracji zgodnie z artykułem  
27 niniejszej Ustawy; 
 
zorganizowanie i kontrola nad przeprowadzeniem obróbki i fumigacji 
(odkaŜania) roślin, produktów roślinnego pochodzenia i innych obiektów 
regulowanych, które przewoŜone są przez państwową granicę Ukrainy i strefę 
kwarantanny; 
 
wykonywanie kontroli państwowej nad przeprowadzeniem środków i zabiegów 
fitosanitarnych, które mają zastosowanie do organizmów kwarantannowych 
zgodnie z prawem i umowami międzynarodowymi zawartymi przez Ukrainę; 
 
zorganizowanie i prowadzenie systematycznej obserwacji gruntów rolnych  
i leśnych, punktów kwarantanny roślin i przyległych do nich pobliskich 
terenów, punktów sprzedaŜy (obrotu) roślin, produktów roślinnego pochodzenia 
i innych obiektów regulowanych; 
 
sprawowanie kontroli państwowej nad działalnością rozsadników, szkółek, 
państwowych dzielnic sortowniczych, oranŜerii i cieplarń, których działalność 
jest związana z obrotem roślinami, nasionami i innym materiałem siewnym; 
 
sprawowanie kontroli państwowej nad produkcją i obrotem roślinami, 
produktami pochodzenia roślinnego i innymi obiektami regulowanymi; 
 
podjęcie niezwłocznych działań w zakresie lokalizacji i likwidacji organizmów 
kwarantannowych, zapobieganie ich rozpowszechnieniu, zgodnie z przepisami 
prawa; 
 
podjęcie niezwłocznych działań w zakresie lokalizacji i/lub likwidacji 
organizmów kwarantannowych; 
 
upowszechnienie informacji z dziedziny kwarantanny roślin wśród 
przedsiębiorców i ludności; 
 
upowszechnienie informacji i w razie konieczności prowadzenie szkoleń dla 
producentów roślin, produktów roślinnego pochodzenia i innych obiektów 
regulowanych w zakresie identyfikacji odpowiednich organizmów 
kwarantannowych; 
 
składanie wniosków do odpowiednich organów państwowej administracji  
w zakresie wprowadzenia i zniesienia kwarantanny. 
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Artykuł 9. Urzędnicy, którzy sprawują kontrolę państwową w dziedzinie 
kwarantanny roślin 
 

Zorganizowanie i sprawowanie państwowej kontroli naleŜy do kompetencji 
Głównego Państwowego Inspektora w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy, 
głównych państwowych inspektorów do spraw kwarantanny roślin działających 
w Autonomicznej Republice Krym, w obwodach, w Kijowie i Sewastopolu,  
a takŜe do kompetencji ich zastępców i państwowych inspektorów do spraw 
kwarantanny roślin. 

 
Głównym Państwowym Inspektorem w dziedzinie kwarantanny roślin 

Ukrainy jest kierownik Głównej Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny 
roślin Ukrainy, który jest mianowany i odwoływany ze stanowiska przez 
centralny organ władzy wykonawczej właściwy w sprawach polityki rolnej. 
 

Kierownik Głównej Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin 
Ukrainy ma zastępców, w tym jednego pierwszego zastępcę, którego powołuje  
i odwołuje ze stanowiska centralny organ władzy wykonawczej do spraw 
rolnictwa, na wniosek kierownika Głównej Państwowej Inspekcji w dziedzinie 
kwarantanny roślin Ukrainy. 
 

Kierownicy Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin (i ich 
zastępcy) działający w Autonomicznej Republice Krym, w obwodach,  
w miastach Kijowie i Sewastopolu są mianowani i odwoływani z funkcji przez 
Kierownika Głównej Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin 
Ukrainy. Kierownicy Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin  
w Autonomicznej Republice Krym, w obwodach, w miastach Kijowie  
i Sewastopolu są Głównymi Państwowymi Inspektorami w dziedzinie 
kwarantanny roślin odpowiednio na terenie - Autonomicznej Republiki Krym,  
w obwodach, w Kijowie i Sewastopolu. 
 

Państwowymi inspektorami do spraw kwarantanny roślin są specjaliści 
Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy. 
 

Wobec urzędników, którym powierzono kompetencje państwowych 
inspektorów w dziedzinie kwarantanny roślin, stosuje się Ustawę Ukrainy  
"O słuŜbie państwowej" (3723-12). 
 

Urzędnikom, którym powierzono kompetencje państwowych inspektorów 
w dziedzinie kwarantanny roślin, staŜ państwowej słuŜby zalicza się poczynając 
od dnia wejścia w Ŝycie Ustawy Ukrainy "O kwarantannie roślin". 
 

Osoby kierujące Centralnym naukowo-badawczym laboratorium, a takŜe 
strefowymi, dzielnicowymi i miejskimi kwarantannowymi laboratoriami, jak 
równieŜ Kierownicy punktów kwarantanny roślin w okręgach, w portach (na 
przystaniach) morskich i rzecznych, na wyznaczonych stacjach kolejowych,  
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w portach lotniczych (na lotniskach), w placówkach poczty, na drogach, 
dworcach autobusowych, stacjach paliw, rynkach, w punktach przejścia przez 
państwową granicę Ukrainy, w urzędach celnych - mianowane są i zwalniane ze 
swoich stanowisk przez Kierownika Głównej Państwowej Inspekcji w dziedzinie 
kwarantanny roślin Ukrainy. 
 

Państwowym inspektorom kwarantanny roślin wydaje się mundury na 
koszt Państwowego BudŜetu Ukrainy. 
 

Wzory mundurów i znaków rozpoznawczych, zasady, terminy ich 
noszenia i procedury wydawania określa Gabinet Ministrów Ukrainy. 
 

Artykuł 10. Prawa i obowiązki urzędników, którzy sprawują państwową 
kontrolę i nadzór 
 

Główny Państwowy Inspektor kwarantanny roślin Ukrainy, Główny 
Państwowy Inspektor kwarantanny roślin Autonomicznej Republiki Krym, 
Główni Państwowi Inspektorzy kwarantanny roślin obwodów, miast Kijowa 
i Sewastopola kierują odpowiednią Inspekcją kwarantanny roślin, wykonują 
państwową kontrolę nad przestrzeganiem ustawodawstwa w sferze 
kwarantanny roślin. 
 

Państwowi Inspektorzy w dziedzinie kwarantanny roślin w ramach swoich 
kompetencji mają prawo do: 
 
przeprowadzania procedur i zabiegów fitosanitarnych wobec obiektów 
regulowanych; 
 
zatrzymywania obiektów regulowanych w celu ich kontrolowania i wykonania 
ekspertyzy fitosanitarnej, jeŜeli są one przewoŜone bez odpowiednich 
dokumentów fitosanitarnych lub nie odpowiadają wymogom fitosanitarnym; 
 
prowadzenia państwowej kontroli i nadzoru, wizytacji, kontrolowania  
i monitorowania odpowiedniego terytorium, obiektów regulowanych; 
 
otrzymywania informacji, niezbędnych do wykonywania swoich kompetencji 
zgodnie z prawem; 
 
pobierać próbki z partii roślin i produktów roślinnych w celu przeprowadzenia 
ekspertyzy fitosanitarnej zgodnie z prawem; 
 
wydawać w ramach swoich uprawnień rozporządzenia, które dotyczą 
zastosowania zabiegów fitosanitarnych, i które podlegają obowiązkowemu 
wykonaniu, 
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przedstawienia organom ubezpieczeniowym wniosków i podsumowań odnośnie 
wyrządzonych strat wskutek likwidacji kwarantannowych organizmów; 
 
nakładania kar administracyjnych na osoby i podmioty, winne naruszenia 
ustawodawstwa o kwarantannie roślin - na zasadach, ustalonych przez prawo;  
 
swobodnego dostępu do obiektów i zakładów produkcji i punktów sprzedaŜy 
obiektów regulowanych i roślin - w przypadku istnienia podstaw dla 
przeprowadzenia kontroli, określonych w ustawodawstwie Ukrainy, i pod 
warunkiem doręczenia osobom kontrolowanym urzędowego upowaŜnienia 
(skierowania) wydanego w celu przeprowadzenia kontroli, w którym to 
dokumencie zaznacza się datę jego wydania, nazwę organu Państwowej 
Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy, cel, rodzaj i podstawę 
kontroli, datę jej rozpoczęcia i datę zakończenia kontroli, stanowiska, tytuły  
nazwiska urzędników organu Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny 
roślin Ukrainy, którzy będą przeprowadzać kontrolę. Dokument skierowania na 
kontrolę jest waŜny tylko wtedy, gdy widnieje na nim podpis Kierownika Organu 
Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy, wraz z pieczęcią 
urzędową Organu Państwowej Inspekcji w dziedzinie kwarantanny roślin 
Ukrainy. JeŜeli tych dokumentów nie doręczono lub co prawda doręczono je, ale 
z naruszeniem wymogów tego artykułu, to wówczas osoba kontrolowana ma 
prawo nie dopuścić Inspektorów Państwowej Inspekcji w dziedzinie 
kwarantanny roślin Ukrainy do rozpoczęcia kontroli. W trakcie prowadzenia 
kontroli Inspektorzy nie mogą naruszać reŜimu pracy ustalonego dla 
pracowników kontrolowanego zakładu.  
 

Główny Państwowy Inspektor w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy, 
Główny Państwowy Inspektor do spraw kwarantanny roślin Autonomicznej 
Republiki Krym, Główni Państwowi Inspektorzy do spraw kwarantanny roślin  
w obwodach, miastach Kijowie i Sewastopolu, a takŜe inni państwowi 
inspektorzy kwarantanny roślin są zobowiązani: 
 
w razie wykrycia organizmów kwarantannowych w ciągu doby złoŜyć 
odpowiedni wniosek o wprowadzeniu kwarantanny; 
 
działać zgodnie z prawem, w ramach swoich kompetencji i w sposób, który jest 
przewidziany przez prawo, a takŜe przestrzegać wymagania aktów 
normatywnych dotyczących kwarantanny roślin; 
 
chronić poufność kaŜdej informacji, która stanowi tajemnicę handlową lub 
komercyjną, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem; 
 
okazywać lub doręczać dokumenty, które poświadczają ich pełnomocnictwa; 
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okazywać lub doręczać właścicielom obiektów regulowanych, które podlegają 
państwowej kontroli, dokumenty i akta o wynikach nadzoru, kontroli  
i monitorowania. 
 

Za naruszenia tej Ustawy i innych aktów normatywnych państwowi 
inspektorzy do spraw kwarantanny roślin ponoszą przewidzianą prawem 
odpowiedzialność. 
 
Artykuł 11. Gwarancje działalności urzędników, którzy sprawują kontrolę  
i nadzór państwowy 
 

Główny Państwowy Inspektor Kwarantanny Roślin Ukrainy, Główny 
Państwowy Inspektor Kwarantanny Roślin Autonomicznej Republiki Krym, 
główni państwowi inspektorzy kwarantanny roślin obwodów, miast Kijowa  
i Sewastopola, państwowi inspektorzy kwarantanny roślin działają niezaleŜnie  
i na podstawie Konstytucji Ukrainy (254k/96-BP), danej Ustawy, innych aktów 
prawnych. 
 

Postanowienie państwowego inspektora kwarantanny roślin dotyczące 
zakazu uprawy, wywozu, wwozu, transportowania (w tym eksportu, importu, 
tranzytu), przechowania, sprzedaŜy i realizacji lub wykorzystania obiektów 
regulowanych, podjęte w granicach kompetencji inspektora, podlegają 
obowiązkowemu wykonaniu przez adresatów postanowienia. 
 

Obraza urzędnika, który wykonuje państwową kontrolę w dziedzinie 
kwarantanny roślin, jak równieŜ stawianie oporu, stosowanie groźby lub 
przemocy i inne działania, które przeszkadzają w realizacji jego ustawowych 
obowiązków i pełnomocnictw, pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. 
 
Artykuł 12. Prawa i obowiązki osób w dziedzinie kwarantanny roślin 
 

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, związaną z produkcją, 
przeróbką, przechowaniem, transportowaniem i handlem roślinami oraz 
roślinnymi artykułami, mają prawo otrzymywać od organów Państwowej 
Inspekcji Ukrainy do spraw kwarantanny roślin informację o stanie 
fitosanitarnym na odpowiednim terytorium. 
 

Osoby, które poniosły szkody wskutek wprowadzenia stanu kwarantanny 
lub w wskutek likwidacji organizmów kwarantannowych, otrzymują 
odszkodowanie zgodnie z prawem. 
 

Osoby, mienie których wykorzystano w celu powstrzymania dalszego 
rozpowszechnienia szkodników i/ lub w celu likwidacji organizmów 
kwarantannowych, mają prawo do odszkodowania poniesionych strat zgodnie  
z prawem, na zasadach i rozmiarach, ustalonych przez Gabinet Ministrów 
Ukrainy. 
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Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, związaną z produkcją, 
przeróbką, przechowaniem, transportowaniem, handlem roślinami i roślinnymi 
artykułami, zobowiązane są: 
 
wykonywać fitosanitarne przepisy i stosować zabiegi fitosanitarne; 
 
wykonywać postanowienia organów Państwowej Inspekcji Ukrainy do spraw 
kwarantanny roślin o przeprowadzeniu zabiegów kwarantannowych; 
 
zarejestrować się w odpowiedniej inspekcji do spraw kwarantanny roślin, jeŜeli 
to jest wymagane zgodnie z artykułem 27 tej Ustawy; 
 
podawać na Ŝądanie specjalistów Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin 
Ukrainy wszelkich informacji o obiektach regulowanych; 
 
prowadzić systematyczne monitorowanie gruntów, które naleŜą do tych osób na 
podstawie prawa własności lub uŜytkowania, jak równieŜ prowadzić 
monitorowanie zakładów, w których produkuje się i/lub następuje obrót 
roślinami, produktami roślinnego pochodzenia w celu wykrycia regulowanych 
szkodliwych organizmów; 
 
przedstawiać inspektorom do spraw kwarantanny roślin swobodny dostęp do 
obiektów regulowanych na kaŜdym stadium produkcji, przeróbki lub obrotu  
w celu przeprowadzenia kontroli, sprawdzenia dokumentacji oraz pobrania 
próbek z obiektów regulowania w celu sprawdzenia ich stanu fitosanitarnego - 
na zasadach określonych w Ustawie; 
 
okazywać pomoc w przeprowadzaniu zabiegów kwarantannowych na obszarach 
i w strefach kwarantanny, a takŜe na terenach, znajdujących się w pobliŜu, na 
których wykryto kwarantannowe organizmy; 
 
przechowywać wszystkie dokumenty i świadectwa fitosanitarne, świadectwa  
i zezwolenia kwarantannowe w okresie jednego roku poczynając od daty ich 
wydania. 
 

Do przepisów o fitosanitarnej kontroli muszą się stosować organy 
państwowe i inne osoby. 
 

Osoby i wszelkie organy państwowej władzy zobowiązane są okazywać 
pomoc państwowym inspektorom kwarantanny roślin podczas realizacji przez 
nich obowiązków i kompetencji. 
 
Artykuł 13. Ekspertyza fitosanitarna 

 
Fitosanitarna ekspertyza obiektów regulowanych będzie przeprowadzona  

w celu wykrycia i/lub identyfikacji regulowanych szkodliwych organizmów. 
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Ekspertyzę fitosanitarną będą przeprowadzać kwarantannowe laboratoria przy 
Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Ukrainy, akredytowane zgodnie  
z prawem i upowaŜnione przez Główną Państwową Inspekcję Kwarantanny 
Roślin Ukrainy do wykonywania potrzebnych analiz według standardów 
międzynarodowych, instrukcji i rekomendacji. 
 

Centralne naukowo-badawcze laboratorium kwarantannowe organizuje 
przeprowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie kwarantanny roślin, 
analizy ryzyka, i udziela laboratoriom, wskazanym w części pierwszej tego 
artykułu, metodyczną pomoc w dziedzinie kwarantannowej laboratoryjnej 
diagnostyki. 
 

Centralne naukowo-badawcze laboratorium kwarantannowe 
przeprowadza powtórną fitosanitarną (arbitraŜową) ekspertyzę na Ŝyczenie 
zainteresowanych osób. Rezultaty powtórnej ekspertyzy (arbitraŜu) są 
ostateczne. 
 

Tryb przeprowadzenia powtórnej fitosanitarnej (arbitraŜowej) ekspertyzy 
zatwierdza centralny organ władzy wykonawczej do spraw rolnictwa. 
 

Rozdział III 
 

OPRACOWANIE I ZASTOSOWANIE ZABIEGÓW FITOSANITARNYCH 
 

Artykuł 14. Cele zabiegów fitosanitarnych 
 

Organy państwowe, które sprawują kierownictwo w dziedzinie 
kwarantanny roślin, podejmują niezbędne działania i zabiegi fitosanitarne  
w celu osiągnięcia następujących rezultatów: 
 
ochrony Ŝycia i zdrowia roślin na terytorium Ukrainy przed moŜliwym ryzykiem 
spowodowanym wprowadzeniem i/lub rozpowszechnieniem regulowanych 
szkodliwych organizmów w Ukrainie lub w celu zmniejszenia tego ryzyka; 
 
zapobiegania lub ograniczenia jakiejkolwiek szkody spowodowanej 
wprowadzeniem i/lub rozpowszechnieniem regulowanych szkodliwych 
organizmów. 
 
Artykuł 15. NaleŜyty poziom ochrony fitosanitarnej 
 

Centralny organ władzy wykonawczej do spraw rolnictwa określa naleŜyty 
poziom ochrony fitosanitarnej. 
 
NaleŜyty poziom ochrony fitosanitarnej został określony na następujących 
podstawach: 
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potwierdzonej obecności regulowanych szkodliwych organizmów na terytorium 
Ukrainy; 
 
prognozowanej oceny gospodarczych strat produkcji rolnej i/lub leśnej, 
spowodowanych wprowadzeniem lub dalszym rozpowszechnianiem się 
regulowanych szkodliwych organizmów na terenie Ukrainy; 
 
określenia poziomu ryzyka, akceptowanego przez państwa sąsiednie  
i zainteresowanych partnerów; 
 
międzynarodowych standardów, instrukcji i rekomendacji; 
minimalizacji negatywnego wpływu zabiegów fitosanitarnych na handel 
międzynarodowy i krajowy. 
 
Artykuł 16. Opracowywanie, dokonanie przeglądu (analizy), wnoszenie zmian  
i wykonanie zabiegów fitosanitarnych 
 

Procedury i zabiegi fitosanitarne są opracowywane i/lub zmieniane przez 
Główną Państwową Inspekcję do spraw Kwarantanny Roślin Ukrainy.  

 
Wykonanie tych procedur i zabiegów naleŜy do obowiązków organów 
państwowych właściwych według ich kompetencji. 
 
Opracowywanie i przegląd zabiegów fitosanitarnych przeprowadza się na 
podstawie: 
 
zasad naukowych, odpowiednich procesów i metod produkcji; 
 
zgodności z metodami kontroli, ze sposobem pobrania próbek oraz 
przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej; 
 
stopnia rozpowszechnienia się regulowanych szkodliwych organizmów, 
obecności stref, w których nie ma regulowanych szkodliwych organizmów, lub 
stref z nieznaczną ilością szkodników; 
 
warunków ekologicznych i warunków środowiska naturalnego; 
 
metod prowadzenia obróbki; 
 
międzynarodowych standardów w sferze kwarantanny i ochrony roślin; 
 
rezultatów analizy ryzyka, przeprowadzonej zgodnie z metodami, opracowanymi 
przez międzynarodowe organizacje; 
 
informacji, otrzymanych od organizacji międzynarodowych, które wykorzystują 
zainteresowani partnerzy. 
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W trakcie opracowywania i wykonywania zabiegów fitosanitarnych 
dotyczących importowanych obiektów regulowanych trzeba wziąć pod uwagę 
status regulowanych szkodliwych organizmów na Ukrainie i porównać go ze 
statusem tych organizmów w kraju pochodzenia. 
 

Zakazuje się dowolnego traktowania lub nieuzasadnionej dyskryminacji 
zainteresowanych partnerów, którzy importują do Ukrainy obiekty regulowane  
z tych krajów, w których status regulowanego szkodliwego organizmu jest 
podobny do statusu tego szkodnika na Ukrainie. 
 

Zabiegi fitosanitarne, które są stosowane w innym kraju, uwaŜane są za 
równowaŜne zabiegom stosowanym na Ukrainie wtedy, gdy władze innego kraju 
udowodnią w sposób obiektywny, Ŝe zabiegi te odpowiadają poziomowi ochrony 
roślin lub przewyŜszają ten poziom ochrony, w porównaniu z zabiegami 
stosowanymi na Ukrainie.  
 

Zabiegi, reguły i przepisy fitosanitarne są przeglądane, analizowane  
i unowocześniane w miarę opublikowania nowej naukowo uzasadnionej 
informacji lub w przypadku otrzymania waŜnych i istotnych komentarzy ze 
strony zainteresowanych partnerów. 
 

Procedury i zabiegi fitosanitarne są przeglądane nie późnej niŜ w ciągu 
sześciu miesięcy od daty ich zatwierdzenia lub dokonania ostatniego przeglądu. 
 

Wszystkie procedury i zabiegi fitosanitarne, zatwierdzone  
w nadzwyczajnych okolicznościach, są przeglądane i modernizowane 
(unowocześniane) nie późnej niŜ 6 miesięcy od daty ich zatwierdzenia lub 
ostatniego przeglądu. Przy czym celem przeglądów lub dokonania zmian jest 
utrzymanie istniejącego poziomu naleŜytej ochrony fitosanitarnej, a nie jego 
podwyŜszenie czy przekroczenie.  
 

Przeprowadzenie przeglądu, badania, analizy, odkaŜenia i wizytacji  
(w celu wydania świadectwa fitosanitarnego i kwarantannowego) obiektów 
regulowanych odbywa się na podstawie procedur określonych przez Gabinet 
Ministrów Ukrainy. 
 
Artykuł 17. Wykonanie analizy ryzyka i zarządzanie ryzykiem 
 

Rezultaty dokonanej analizy ryzyka obiektów regulowanych wypełnia się 
na piśmie, przy czym dokument taki powinien zawierać następującą informację: 
cel przeprowadzenia analizy; 
 
fakty wykrycia regulowanych szkodliwych organizmów i sposoby ich 
przedostania się (nosiciele, nośniki, sposób przeniesienia), sposób 
zadomowienia i rozpowszechnienia; 
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źródła informacji; 
 
wnioski odnośnie oceny ryzyka fitosanitarnego, łącznie z oceną moŜliwości 
wyrządzenia szkody roślinom i moŜliwe następstwa, które mogą być tym 
spowodowane; 
 
warianty zarządzania ryzykiem i przyczyny, z powodu których odrzucono 
alternatywne warianty i sposoby działania. 
 

Rezultaty analizy ryzyka w pisemnej i elektronicznej formie powinny być 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób - jak obywateli ukraińskich, 
tak i cudzoziemców. 
 

Analizę ryzyka przeprowadza Główna Państwowa Inspekcja w dziedzinie 
kwarantanny roślin Ukrainy. 
 

Zarządzanie ryzykiem polega na zmniejszeniu zagroŜenia dla Ŝycia  
i zdrowia roślin odpowiednio do naleŜytego poziomu fitosanitarnej ochrony, 
która obowiązuje w Ukrainie. 
 

Przy rozpatrzeniu alternatywnych wariantów w celu zmniejszenia 
zagroŜenia wprowadzenia kwarantannowych organizmów podjęte działania  
i zabiegi fitosanitarne nie mogą ograniczać handlu w stopniu większym, niŜ jest 
to potrzebne w celu osiągnięcia naleŜnego poziomu fitosanitarnej ochrony. 
NaleŜy przy tym brać pod uwagę techniczną i gospodarczą celowość 
zaproponowanych alternatywnych działań. 
 
Artykuł 18. Stwierdzenie efektywności zagranicznej narodowej organizacji 
ochrony roślin 
 

Stwierdzenie efektywności zagranicznej narodowej organizacji ochrony 
roślin oparte jest na obiektywnych kryteriach, określonych przez Sekretariat 
Międzynarodowej Konwencji w dziedzinie ochrony roślin. 
 

Przy stwierdzeniu efektywności zagranicznej narodowej organizacji 
ochrony roślin naleŜy wziąć pod uwagę częstotliwość sytuacji, w których 
wystawione przez tę organizację świadectwa fitosanitarne uznano za niewaŜne 
wskutek późniejszej ekspertyzy fitosanitarnej. Chodzi tu o sytuacje, w których 
świadectwa stwierdzające nieobecność regulowanych szkodliwych organizmów  
w importowanych ładunkach lub w obiektach regulowanych, wystawione przez 
uprawnionego urzędnika tej organizacji dla tych ładunków lub obiektów, 
zostały następnie uniewaŜnione na skutek ekspertyzy fitosanitarnej dokonanej 
z próbek tego ładunku. 
 

Wszystkie rozpatrzone fakty i odpowiednie wnioski, poczynione w trakcie 
oceny efektywności zagranicznej organizacji ochrony roślin, naleŜy 



 21 

udokumentować i przekazać tej organizacji na jej prośbę. JeŜeli jakieś państwo 
zwraca się z prośbą o przeprowadzenie konsultacji i przekazanie komentarzy 
odnośnie oceny jego efektywności, naleŜy rozpocząć te konsultacje. Rezultaty  
i wyjaśnienia uzyskane w wyniku konsultacji są analizowane pod kątem 
istnienia podstaw dla przeglądu i zmiany oceny efektywności zagranicznej 
organizacji ochrony roślin. 
 
Artykuł 19. Powiadomienie o dokonaniu zabiegów fitosanitarnych.  
 

Dla powiadomienia o wykonaniu zabiegów fitosanitarnych Główna 
Państwowa Inspekcja w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy: 
 
w terminie trzydniowym od zakończenia opracowania zabiegów fitosanitarnych 
publikuje w czasopismach i gazetach odpowiednie powiadomienie; 
 
przekazuje informację o zabiegach fitosanitarnych do Centrum opracowania 
informacji i odpowiedzi na pytania napływające z państw-członków Światowej 
Organizacji Handlu i bezpośrednio ze Światowej Organizacji Handlu (dalej 
nazywane - Centrum Opracowania Zapytań). Centrum Opracowania Zapytań 
przekazuje informację do państw-członków tej organizacji w celu zmniejszenia 
wpływu na eksportowe moŜliwości zainteresowanych partnerów. 
 

Powiadomienie publikuje się nie późnej niŜ na 60 dni przed wykonaniem 
zabiegu fitosanitarnego. Powiadomienie opracowuje się zgodnie z formą  
i wymaganiami odpowiednich międzynarodowych organizacji lub umów 
międzynarodowych. W powiadomieniu zaznacza się obiekty regulowane, których 
dotyczy i/lub na które wpłynie zabieg fitosanitarny, z krótkim opisem  
i uzasadnieniem wykonanego zabiegu. 
 

Na pisemne zapytanie osób lub zainteresowanych partnerów Główna 
Państwowa Inspekcja w dziedzinie Kwarantanny Roślin Ukrainy przedstawia 
informację odnośnie zabiegów fitosanitarnych z powołaniem się na przepisy 
prawa; a ponadto w razie konieczności, zaznacza przepisy, które istotnie róŜnią 
się od standardów międzynarodowych. 
 

Główna Państwowa Inspekcja w dziedzinie Kwarantanny Roślin Ukrainy 
rozpatruje pisemne komentarze dotyczące nadzwyczajnego zabiegu 
fitosanitarnego, nadesłane przez zainteresowanych partnerów i osób, i na ich 
pisemną prośbę udziela odpowiedzi odnośnie danych komentarzy; następnie 
uwzględnia je oraz podaje wynik rozmów dotyczących wprowadzenia zmian do 
nadzwyczajnego zabiegu fitosanitarnego. 
 

W razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, wskutek czego naleŜy 
wykonać zabieg fitosanitarny, ogłoszenie o tym jest publikowane w urzędowych 
biuletynach organów państwowych. 
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Główna Państwowa Inspekcja w dziedzinie Kwarantanny Roślin Ukrainy 
określa wpływ nadzwyczajnego zabiegu fitosanitarnego na moŜliwości 
eksportowe zainteresowanych partnerów.  
 
Artykuł 20. Dokumentowanie zabiegów fitosanitarnych  
 

Główna Państwowa Inspekcja w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy  
w ciągu 10 dni kalendarzowych powinna udzielić odpowiedzi na wszystkie 
zapytania dotyczące zabiegów fitosanitarnych, które otrzymano od Centrum 
Opracowania Zapytań i które zawierają następujące informacje: 
 
zatwierdzone lub zaproponowane zabiegi fitosanitarne; 
 
procedury kontroli, wizytacji i zatwierdzenia; 
 
procedury oceny ryzyka fitosanitarnego, czynniki, które bierze się pod uwagę, 
oraz metody stwierdzenia naleŜytego poziomu ochrony fitosanitarnej; 
 
członkostwo i udział Ukrainy w odpowiednich międzynarodowych organizacjach 
lub odpowiednich międzynarodowych umowach odnośnie zabiegów 
fitosanitarnych oraz teksty takich umów. 
 
Gabinet Ministrów Ukrainy określa wysokość opłaty, która jest pobierana za 
udzielenie informacji zainteresowanym partnerom i osobom. 
 
Artykuł 21. Opublikowanie i przeprowadzenie zabiegów fitosanitarnych 
 

Zabiegi fitosanitarne w terminie trzydniowym od daty ich zatwierdzenia są 
publikowane w urzędowych drukowanych biuletynach odpowiednich organów 
państwowych. 
 

Zabiegi fitosanitarne są przeprowadzane nie wcześniej niŜ w terminie  
6 miesięcy od daty publikacji, z wyjątkiem nadzwyczajnych zabiegów 
fitosanitarnych. 

 
Artykuł 22. Zasady przeprowadzenia zabiegów fitosanitarnych 
 
Główna Państwowa Inspekcja do spraw kwarantanny roślin Ukrainy podczas 
Przeprowadzenia zabiegów fitosanitarnych bierze pod uwagę: 
 
zakres działań, niezbędny dla osiągnięcia celu wskazanego w artykule 15 
Ustawy; 
 
niedopuszczalność ukrytego ograniczenia dla handlu międzynarodowego; 
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unikanie dowolnego ich ustanowienia lub dyskryminacji handlu 
międzynarodowego. 
 
Artykuł 23. Umowy dotyczące równowaŜności zabiegów fitosanitarnych  
 

Główna Państwowa Inspekcja w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy 
na Ŝyczenie zainteresowanych partnerów przeprowadza konsultacje o uznaniu 
równowaŜności zabiegów fitosanitarnych w celu przyszłego zawarcia umów 
dotyczących takiej równowaŜności zgodnie z prawem. 
 
Artykuł 24. Zasady procedur sprawdzenia, kontroli i zatwierdzania 
 

Główna Państwowa Inspekcja w dziedzinie kwarantanny roślin Ukrainy 
zapewnia przeprowadzenie sprawdzenia, kontroli oraz zatwierdzenia zabiegów 
fitosanitarnych na podstawie: 
 
zgodności z wymaganiami międzynarodowych standardów w dziedzinie 
kwarantanny i ochrony roślin; 
 
kontroli nad ich przeprowadzeniem; 
 
pobraniu próbek z obiektów regulowanych; 
 
wniosek osoby o przeprowadzeniu sprawdzenia, wizytacji i zatwierdzenia; 
 
powiadomienie osoby o przewidywanym terminie zakończenia tych procedur; 
 
otrzymanych poprzednio informacji o wynikach sprawdzenia stanu 
fitosanitarnego; 
 
naukowo uzasadnionej informacji, niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli, 
wizytacji i zatwierdzenia; 
 
ochrony interesów handlowych wnioskodawcy; 
 
opłaty za przeprowadzenie procedury kontroli, wizytacji i zatwierdzenia. 


