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Zmiana przepisów w zakresie zdrowia roślin i jej
wpływ na wytwarzanie i obrót
materiału siewnego
14 grudnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych
przeciwko agrofagom roślin. Zmiana skutkować będzie nowymi zasadami kontroli roślin
na obecność organizmów aktualnie nazywanych organizmami podlegającymi
obowiązkowi zwalczania oraz organizmów jakościowych. Od wskazanego terminu
wyodrębnione zostaną następujące kategorie:
— agrofagi kwarantannowe,
— agrofagi objęte środkami — odpowiednik obecnych organizmów regulowanych
decyzjami nadzwyczajnymi, oraz
— regulowane agrofagi niekwarantannowe (RNQP) — nowa kategoria organizmów na
liście których znajdą się obecne organizmy podlegające obowiązkowi zwalczania jeśli
występują na roślinach przeznaczonych do sadzenia oraz organizmy jakościowe
wymienione obecnie w dyrektywach marketingowych.
W nowym rozporządzeniu utrzymane zostaną aktualnie obowiązujące rozwiązania , w
tym wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych i system zaopatrywania roślin w
paszport roślin. Obowiązki te będą dotyczyły jednak szerszego zakresu podmiotów i
roślin niż dotychczas. Obowiązkami objęci zostaną wytwarzający i prowadzący obrót
materiałem siewnym pszenicy, żyta, rzepaku, soi, itd. Zgodnie z nowym prawem,
kontrole prowadzone w celu zaopatrzenia roślin w paszport oraz sporządzanie
paszportów roślin będą obowiązkiem podmiotu. Czynności te będą realizowane pod
nadzorem właściwych organów. W Polsce nadzór nadal sprawować będzie Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tylko w określonych przypadkach Inspekcja
będzie prowadzić kontrole i wystawiać paszport roślin. Paszport będzie miał jednolity
wzór we wszystkich państwach członkowskich. Podmiot wystawiający paszport roślin
będzie zobowiązany do stosowania tego wzoru.
Konsekwencją wprowadzanych nowych przepisów będą również zmiany zakresu
roślin jakie będą musiały być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne i podlegać kontroli
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fitosanitarnej w imporcie spoza Unii Europejskiej oraz lista organizmów, z którymi
działania można prowadzić po uzyskaniu zgody Inspekcji na prowadzenie prac naukobadawczych.
Zmiany dotyczyć będą zarówno hodowli roślin, nasiennictwa jak i obrotu materiałem
siewnym. Konieczne jest zatem działanie w celu przygotowania się do ich wdrożenia.
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