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Nowe zasady wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.
W dniu 9 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca
2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin (Dz. U. z 2014, poz. 907).
Na mocy nowelizacji z dnia 10 czerwca 2014 r. zmianie ulegają
zasady wprowadzania na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych i
przedmiotów

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.).
Z obowiązujących dotychczas przepisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18
grudnia 2003 r. o ochronie roślin wynika obowiązek wprowadzania na
terytorium

1

Rzeczypospolitej

Polskiej

roślin,

produktów

roślinnych

i

przedmiotów, importowanych z państw trzecich, jedynie przez wyznaczone
punkty

wwozu.

Dotyczy

to

zarówno

roślin,

produktów

roślinnych

i przedmiotów, które przed wprowadzeniem na obszar kraju muszą zostać
poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, ze względu na stwarzane przez nie
potencjalne zagrożenie organizmami szkodliwymi dla roślin, jak również
towarów, które nie zostały objęte takim obowiązkiem.
Zgodnie z zawartymi w ww. noweli rozwiązaniami, obowiązek
wprowadzania przez wyznaczone punkty wwozu zostanie ograniczony
do towarów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, a więc
towarów, które na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka zostały uznane
za stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo dla roślin uprawianych lub
dziko rosnących na terytorium Unii Europejskiej.
Nowelizacja wprowadza zasadę, że organ celny nie może nadać

roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom, które przed wprowadzeniem
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej
kontroli fitosanitarnej, procedury celnej umożliwiającej ich wprowadzenie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli te rośliny, produkty roślinne lub
przedmioty nie są wprowadzane przez wyznaczone punkty wwozu.
Konsekwencją powyższego jest obowiązek organu celnego cofnięcia
przesyłki, która powinna podlegać granicznej kontroli fitosanitarnej a
zostaje wprowadzona przez przejście graniczne, na którym nie został
wyznaczony punkt wwozu.
Importer wprowadzając przesyłkę przez przejście graniczne, niebędące
wyznaczonym punktem wwozu, powinien dysponować dokumentami
potwierdzającymi w sposób jednoznaczny tożsamość towaru.
Towary podlegające granicznej kontroli fitosanitarnej określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów
kwarantannowych (Dz.U. Nr 46, poz. 272 z późn. zm.).
Do przeglądarki ISZTAR2 sukcesywnie wprowadzane są kody CN towarów,
które objęte są obowiązkiem poddania ich granicznej kontroli fitosanitarnej,
i przywóz tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów może odbyć się
wyłącznie przez przejścia graniczne, na których wyznaczony został punkt
wwozu. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie towary podlegające
granicznej kontroli fitosanitarnej są w chwili obecnej ujęte w przeglądarce
ISZTAR2, stąd też nie może ona być jedyną podstawą do wyboru przez
importera przejścia granicznego, przez które zamierza on przywieźć rośliny,
produkty roślinne i przedmioty w rozumieniu ustawy o ochronie roślin.
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