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KOMUNIKAT INFORMACYJNY PAŃSTOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN 

I NASIENNICTWA DOTYCZĄCY ZMIAN W PRZEPISACH FITOSANITARNYCH 

W ODNIESIENIU DO ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW -

PODMIOTY ZNAKUJĄCE DREWNIANE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE  

wg standardu FAO/IPPC/ISPM 15 

 

W dniu 14 grudnia 2019 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące 

środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin. 

Zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 

października 2016 r, podmioty prowadzące lub zamierzające podjąć działalność w zakresie 

znakowania DMO mają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru Podmiotów Profesjonalnych, 

który jest prowadzony przez właściwych, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, 

wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. 

 

Na podmioty znakujące drewniane materiały opakowaniowe został również nałożony 

obowiązek prowadzenia rejestru identyfikowalności. 

 

Ten rejestr musi być dostępny w miejscu prowadzenia działalności przez okres 3 lat 

i okazywany inspektorom PIORiN w trakcie kontroli. Sprzedaż roślin przez podmioty 

zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych nie będzie się wiązać 

z koniecznością identyfikowania podmiotów, którym te rośliny będą sprzedawane. 

 

Organem sprawującym kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem na rynku krajowym 

podmiotów profesjonalnych t.j. między innymi podmiotów znakujących drewniany materiał 

opakowaniowy, jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wykaz wszystkich 

jednostek oraz ich komórek organizacyjnych, w tym dane kontaktowe, znajduje się na stronie 

www.piorin.gov.pl w zakładce „struktura organizacyjna” 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków 

ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i 

(UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 
2007/33/WE – (Dz.U. L 317) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&qid=1572773453834&from=EN 
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