
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 października 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin 

 

(druk nr 737) 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN (Dz. U. poz. 455 

oraz z 2014 r. poz. 822 i 827)  

 

Art. 4. 

1. Wnioski w sprawach: 

1)   zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków przedkłada się w języku 

polskim lub w języku polskim i w języku angielskim; 

2)   zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel 

równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim. 

[2. Dokumentację dołączaną do wniosków, o których mowa w ust. 1, przedkłada się w języku 

polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.] 

<2. Dokumentację dołączaną do wniosków w sprawach, o których mowa 

w ust. 1, przedkłada się w języku polskim lub języku angielskim.> 

<2a. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, 

przedkłada się w języku polskim lub języku angielskim.> 

3. Projekty etykiet dołączane do wniosków w sprawie zezwoleń na wprowadzanie środków 

ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie 

badań przedkłada się w języku polskim. 

4. Upoważnienie do korzystania z danych w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia nr 

1107/2009 przedkłada się w języku polskim. Jeżeli upoważnienie to nie zostało 

sporządzone w języku polskim, przedkłada się uwierzytelnione tłumaczenie tego 

upoważnienia na język polski. 

 

Art. 7. 

1. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 

rozporządzenia nr 1107/2009, minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, na 

wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego zezwolenia, po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o 

którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem 

jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 
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zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 

jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2)   nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta; 

3)   nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta; 

4)   informację o stosowaniu środka ochrony roślin w innym państwie; 

5)   informację o zagrożeniu organizmami szkodliwymi oraz o miejscu i powierzchni 

wystąpienia tego zagrożenia; 

6)   informację o proponowanym zakresie stosowania środka ochrony roślin, w 

szczególności określenie upraw, w przypadku których środek ochrony roślin będzie 

stosowany, oraz określenie zwalczanych organizmów szkodliwych; 

7)   proponowany termin wprowadzenia do obrotu i stosowania środka ochrony roślin; 

8)   proponowaną ilość środka ochrony roślin, która będzie mogła być wprowadzona do 

obrotu i zastosowana w terminie, o którym mowa w pkt 7; 

9)   projekt etykiety środka ochrony roślin; 

10)  ocenę ryzyka wynikającą ze stosowania środka ochrony roślin w odniesieniu do 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, opracowaną zgodnie z jednolitymi zasadami 

oceny, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz ocenę ryzyka, 

o której mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG 

(Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), jeżeli takie oceny posiada; 

11)  datę i podpis wnioskodawcy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie, uwzględniające w 

szczególności: 

1)   opis alternatywnych metod zwalczania organizmów szkodliwych, jeżeli takie metody 

istnieją, wraz ze wskazaniem przyczyn niezastosowania tych metod; 

2)   opis przewidywanych skutków wynikających z wystąpienia zagrożenia organizmami 

szkodliwymi, w tym skutków ekonomicznych, oraz wpływu tego zagrożenia na 

produkcję rolną lub leśną. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, projekt etykiety, o którym mowa w ust. 2 

pkt 9, oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w języku polskim lub w 

języku polskim i w języku angielskim. 

[5. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub w 

języku polskim i w języku angielskim.] 

<5. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub 

w języku angielskim.> 

6. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 

rozporządzenia nr 1107/2009, określa: 

1)   nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta; 

2)   nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta; 
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3)   szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem 

rodzaju zagrożenia organizmami szkodliwymi i właściwości środka ochrony roślin; 

4)   miejsce i powierzchnię zastosowania środka ochrony roślin; 

5)   termin wprowadzania do obrotu i stosowania środka ochrony roślin; 

6)   ilość środka ochrony roślin, która może być wprowadzona do obrotu i zastosowana; 

7)   treść etykiety środka ochrony roślin. 

 

Art. 9. 

1. Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i 

synergetyków, zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub 

pozwoleń na handel równoległy minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić do: 

1)   wskazanego przez wnioskodawcę podmiotu upoważnionego na podstawie art. 10 lub 

organu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009, o 

opracowanie oceny, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 

1107/2009, lub uwag, które należy uwzględnić w tej ocenie, zwanych dalej "oceną lub 

uwagami"; jeżeli wnioskodawca nie wskazał podmiotu lub organu wyboru dokonuje 

minister właściwy do spraw rolnictwa, 

2)   Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o opinię, o której mowa w art. 13 ust. 3 

-   określając zakres opracowania oceny lub uwag albo opinii, o której mowa w art. 13 ust. 

3, oraz przekazując kopię dokumentacji umożliwiającej ich opracowanie. 

[2. Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku 

angielskim.] 

<2. Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku angielskim.> 

 

[Art. 24. 

Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostać w obrocie i być stosowany 

tylko do końca terminu jego ważności.] 

 

<Art. 24. 

1. Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostawać w obrocie i być 

stosowany po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 

jeżeli wyniki badań trwałości tego środka ochrony roślin, przeprowadzone przez 

laboratorium posiadające certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej wydany na 

podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub uzyskany 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów 

obowiązujących w tym państwie, potwierdzają jego przydatność do zastosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na koszt zainteresowanego 

podmiotu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 84 lit. c rozporządzenia 

nr 1107/2009. 
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3. Laboratorium, o którym mowa w ust. 1, wydaje dokument potwierdzający 

przydatność środka ochrony roślin do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, po 

upływie terminu jego ważności, zawierający w szczególności: 

1) nazwę laboratorium; 

2)  numer dokumentu i datę jego wydania; 

3)  nazwę, numer partii i termin produkcji środka ochrony roślin; 

4)  okres, w jakim środek ochrony roślin może być wprowadzany do obrotu 

i stosowany, po upływie terminu jego ważności. 

4. Zainteresowany podmiot przekazuje niezwłocznie do wojewódzkiego inspektora, 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu, kopię 

dokumentu, o którym mowa w ust. 3, lub kopię tego dokumentu przetłumaczonego na 

język polski, jeżeli dokument ten nie został sporządzony w języku polskim. 

5. Zainteresowany podmiot dołącza do każdego opakowania jednostkowego środka 

ochrony roślin wprowadzonego do obrotu: 

1) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, albo 

2) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, przetłumaczonego na język polski, 

jeżeli dokument ten nie został sporządzony w języku polskim.> 

 

 

Art. 31. 

Zabrania się: 

1)   zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka: 

a)  osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie 

niepełnoletniej, 

b)  w opakowaniu zastępczym, 

c)  w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w 

przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego 

środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego 

kontaktu z żywnością lub paszą, 

d)  przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem 

stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu 

przepisów o podatkach i opłatach lokalnych), 

[e)  po upływie terminu jego ważności;] 

<e) po upływie terminu jej ważności, z zastrzeżeniem art. 24;> 

2)   podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których 

mowa w art. 31 ust. 1-3 lub ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009. 

 

Art. 33. 

1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu: 

1)   środek ochrony roślin: 

a)  bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwolenia na 

handel równoległy, lub 
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b)  nie spełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie do 

obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub 

c)  którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone w 

dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub 

d)  w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub 

e)  w opakowaniu zastępczym, lub 

[f)  któremu upłynął termin ważności, lub] 

<f) któremu upłynął termin ważności, z zastrzeżeniem art. 24, lub> 

2)   produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony roślin 

-   wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin lub 

produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin, 

nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu. 

2. Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz podrobione 

środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, 

stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach. 

3. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin: 

1)   znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu na 

wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, 

lub 

2)   znajduje się w opakowaniu jednostkowym: 

a)  niezaopatrzonym w etykietę: 

–  zatwierdzoną, lub 

–  sporządzoną w języku polskim, albo 

b)  zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

c)  niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub 

3)   na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami 

określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub 

pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego środka, lub 

informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 

-   wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin, 

nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 47. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje krajowy plan działania na rzecz 

ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwany dalej 

"krajowym planem działania", uwzględniając w szczególności uwarunkowania krajowe w 

zakresie produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin, a także mając na 

względzie skutki ujętych w tym planie działań na zdrowie ludzi, ochronę środowiska oraz 

warunki społeczno-gospodarcze. 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa zapewnia udział społeczeństwa w opracowywaniu 

krajowego planu działania. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przy opracowywaniu krajowego planu działania 

zasięga opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw 

środowiska. 

4. Krajowy plan działania określa w szczególności: 

1)   cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze 

stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, 

w tym przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin przez użytkowników 

profesjonalnych, upowszechniania stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania 

zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a 

także upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony 

roślin; 

2)   harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 1; 

3)   działania, jakie powinny być podejmowane, w celu osiągania celów, o których mowa 

w pkt 1; 

4)   podmioty odpowiedzialne za monitorowanie osiągania celów, o których mowa w pkt 1, 

oraz sposób tego monitorowania; 

5)   wskaźniki służące do oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony 

roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym dotyczące zużycia 

środków ochrony roślin, i sposób udostępniania wyników oceny tego ryzyka opinii 

publicznej. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, krajowy plan 

działania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1)   przekazuje krajowy plan działania Komisji Europejskiej i innym państwom 

członkowskim Unii Europejskiej; 

2)   dokonuje przeglądu krajowego planu działania w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 

lat; 

[3)   w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.] 

<3)   w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.> 

7. Do zmian krajowego planu działania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-5 i ust. 6 

pkt 1. 

 

Art. 76. 

1. Kto: 

1)   wykonuje doświadczenia lub testy prowadzone do celów badań lub rozwoju, wiążące 

się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 

rozporządzenia nr 1107/2009, bez wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań lub 

niezgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, lub 
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2)   wprowadza do obrotu środek ochrony roślin w opakowaniu jednostkowym niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w art. 21 lub art. 25 ust. 5, lub 

3)   wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w art. 22, lub 

[4)   wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu ważności, 

lub] 

<4) wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu 

ważności lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24, lub> 

5)   wykonując działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin 

do obrotu: 

a)  będąc zobowiązanym do zapewnienia, że osoby dokonujące zbycia tych środków ich 

ostatecznemu nabywcy spełniają warunki określone w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b, 

nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub 

b)  będąc zobowiązanym do zapewnienia, w przypadku zbycia środków ochrony roślin 

nabywcy innemu niż ostateczny nabywca, obecności osoby, o której mowa w art. 25 

ust. 3 pkt 2, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub 

[c)  nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z 

innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym miejscu, lub] 

<c) nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, 

z zastrzeżeniem art. 24, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, lub> 

d)  w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu 

przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony 

roślin, nie umieszcza w ofercie zbycia tego środka informacji, o których mowa w art. 

25 ust. 3 pkt 5, lub 

6)   zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych osobie, 

która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub 

(pkt 7-40 pominięto) 

-   podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 395). 

 

 


