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W nawiązaniu do pisma z dnia 27 września 2012 r., nr GMS-WP-173-274/12, 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin, przekazanego do 

zaopiniowania przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 

czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599), uprzejmie przedstawiam 

następujące stanowisko. 

Projekt ma na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa, zgodnie z art. l określającym jej zakres przedmiotowy, 

reguluje zagadnienia dotyczące zadań i właściwości organów administracji publicznej oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporzą~zenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 

79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. l, z późn. zm.) oraz 

przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, w 

szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania do obrotu środków 

ochrony roślin, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin i 

gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin. 

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 

roślin (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.), które mają charakter dostosowujący do 

uregulowań wprowadzanych projektowaną ustawą oraz w ustawie z dnia 16listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.) zmieniając wysokość 
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opłaty skarbowej za niektóre czynności administracyjne, a także wprowadzając nowe opłaty 

za takie czynności. 

Przedmiotowy projekt ustawy w Rozdziale 9 Opłaty sankcyjne i przepisy karne, 

wprowadza przepis, który penalizuje liczne zachowania polegające na naruszeniu określonego 

w ustawie obowiązku, nakazu lub zakazu. 

Ściganie czynów zabronionych określonych w art. 76 ust. l pkt. 1- 40 projektu 

następować będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 200 l r. - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.). 

Powyższa regulacja nie nasuwa zastrzeżeń natury merytorycznej i legislacyjnej. 

Przepis art. 76 projektu pomimo rozbudowanej dyspozycji jest czytelny i klarowny oraz 

zawiera prawidłowo określoną sankcję w postaci kary grzywny. 

Podsumowując, w zakresie właściwości Prokuratora Generalnego, wyrażam 

pozytywną opinię o przedmiotowym projekcie. 
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