KOMUNIKAT
W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEPISÓW ART. 46
ROZPORZĄDZENIA NR 1107/20091 - ZUŻYCIE ZAPASÓW ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN

Artykuł 46 rozporządzenia nr 1107/2009 odnosi się do zbycia, przechowywania,
wprowadzania do obrotu i stosowania istniejących zapasów środków ochrony roślin
w przypadkach wycofania, zmiany lub upływu terminu ważności zezwolenia na skutek jego
wygaśnięcia. Poprzez istniejące zapasy należy rozumieć środki ochrony roślin wprowadzone
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed datą wycofania, zmiany lub upływu
terminu ważności zezwolenia na ich dopuszczenie do obrotu. Z uwagi na pojawiające się
wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów wyżej wymienionego art. 46 rozporządzenia
nr 1107/2009 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia wyjaśnienia opracowane
w oparciu o stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone na posiedzeniu Stałego Komitetu
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniach 23 i 24 stycznia 2012 r.
1. W przypadku upływu terminu ważności zezwolenia na skutek jego wygaśnięcia okres
na zużycie istniejących zapasów jest ograniczony i nie przekracza:
−
6 miesięcy dla sprzedaży i dystrybucji środków ochrony roślin
wprowadzonych
do obrotu przed dniem upływu terminu ważności zezwolenia. Oznacza to, że po
upływie 6-miesięcznego okresu, niedopuszczalne jest oferowanie do sprzedaży,
sprzedaż oraz dystrybucja danego środka ochrony roślin,
−
dodatkowych 12 miesięcy (licząc od upływu ww. 6 miesięcy) w trakcie
których środek ten może być unieszkodliwiany, przechowywany i stosowany.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że w okresie ww. 18 miesięcy nie jest zabroniony zwrot
środka ochrony roślin sprzedawcy lub poprzedniemu dystrybutorowi, u którego został
nabyty.
2. W przypadku wycofania lub zmiany zezwolenia na podstawie przepisów art. 44
rozporządzenia nr 1107/2009, termin na zużycie zapasów środka ochrony roślin określany
jest w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. W przypadku wycofania lub zmiany zezwolenia na podstawie przepisów art. 45
rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli nie określono w drodze decyzji przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa terminu na zużycie zapasów, środek ochrony roślin
wprowadzony do obrotu przed dniem wejścia w życie decyzji zmieniającej zezwolenie
może być sprzedawany, dystrybuowany, przechowywany i stosowany zgodnie ze
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 października 2009r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009,
str. 1).
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wskazanym w etykiecie okresem ważności, z zastrzeżeniem sytuacji o których mowa w
ww. pkt 1.
4. W przypadku, gdy określony w zezwoleniu na dopuszczenie środka ochrony roślin
do obrotu termin ważności tego zezwolenia upłynął po dniu 14 czerwca 2011 r., wówczas
termin na zużycie istniejących zapasów wynosi 18 miesięcy, zgodnie z art. 46 ust. 3
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849,
z późn. zm.) z uwzględnieniem stosowania terminów wynikających z art. 46
rozporządzenia nr 1107/2009, tj.: do 6 miesięcy (dla oferowania do sprzedaży, sprzedaż i
dystrybucję) oraz do 12 miesięcy (dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania).
W przypadku środków ochrony roślin, dla których upłynął termin ważności
zezwolenia na skutek jego wygaśnięcia przed dniem 14 czerwca 2011 r. zastosowanie
mają również przepisy art. 46 rozporządzenia nr 1107/2009, z uwzględnieniem
stosowania ww. dwóch terminów, zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 1107/2009. W tym
przypadku, uwzględniając okres jaki pozostał jeszcze na zużycie zapasów środka w dniu
14 czerwca 2011 r. dostosowuje się odpowiednio 6 - miesięczny okres na oferowanie do
sprzedaży, sprzedaż i dystrybucję oraz 12 - miesięczny okres dla unieszkodliwiania,
przechowywania i stosowania zgodnie z poniższym przykładem.
Gdy od 14 czerwca 2011 r. do upływu osiemnastomiesięcznego okresu zostało np.:
• 10 miesięcy - to okres na oferowanie do sprzedaży, sprzedaż i dystrybucję wynosi
6 miesięcy, natomiast dodatkowy okres dla unieszkodliwiania, przechowywania
i stosowania wynosi 4 miesiące,
• 6 miesięcy - to okres na oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dystrybucję oraz na
unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie wynosi łącznie 6 miesięcy,
• 4 miesiące - to okres na sprzedaż i dystrybucję oraz na unieszkodliwianie,
przechowywanie i stosowanie wynosi łącznie 4 miesiące.
5. Wyżej opisane zasady dotyczące zbycia, przechowywania, wprowadzania do obrotu
i stosowania istniejących zapasów środków ochrony roślin obowiązują także w przypadku
środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski na mocy
zezwoleń na import równoległy/handel równoległy środków ochrony roślin.

