
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r.

Poz. 270

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 17 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu  
i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1–4 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 10 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„ 8)  unieszkodliwia się w sposób inny niż określony w pkt 1–7, jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że nie stwarza 
to ryzyka rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.”;

2)  w § 17:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Bulwy ziemniaków wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być przemieszczane 
z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli:

1)  zostały zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2, wydane 
przez wojewódzkiego inspektora nie wcześniej niż 14 dni przed dniem ich wyprowadzenia z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  na środek transportu, którym są one przemieszczane, zostały nałożone przez wojewódzkiego inspektora 
plomby ze znakiem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane, jeżeli wojewódzki inspektor w wyniku badań 
laboratoryjnych nie stwierdził w bulwach ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej występowania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz:

1)  wszystkie partie bulw ziemniaków, które pochodzą z tego samego miejsca produkcji co ziemniaki przezna-
czone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały poddane badaniom 
laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez wojewódzkiego 
inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii, albo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, 
Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, 
poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.
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2)  miejsce produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej, nie znajduje się w strefie zagrożenia, w której będą podejmowane 
działania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus, i w tym miejscu zostały wysadzone jedynie:
a)  sadzeniaki ziemniaka, co potwierdzają paszporty roślin lub dokumenty zakupu sadzeniaków ziemniaka, 

lub
b)  bulwy ziemniaków poddane badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus przez wojewódzkiego inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej 
bakterii.”,

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Badania laboratoryjne bulw ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej przeprowadza się w ramach urzędowej kontroli, przy czym do tych badań pobiera się 
400 bulw ziemniaków z każdej partii o wadze do 25 ton, a jeżeli waga partii jest większa niż 25 ton, to pobiera się 
z tej partii po 400 bulw ziemniaków dla każdych rozpoczętych 25 ton.

2b. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać wydane, jeżeli:
1)  bulwy ziemniaków przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

zostały uznane za porażone lub prawdopodobnie porażone bakterią Clavibacter michiganensis ssp. sepedo-
nicus lub

2)  bulwy ziemniaków przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
pochodzą z miejsca produkcji uznanego za porażone bakterią Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, 
lub

3)  w miejscu produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaków przeznaczone do przemieszczenia do innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej, nie są wykonywane nakazy lub zakazy wprowadzone w wyniku 
konieczności podjęcia działań w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus, o których mowa w § 12 ust. 1–4, § 13 ust. 1 lub 2 lub § 15, lub

4)  nie jest możliwe ustalenie, że w miejscu produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaków przeznaczonych 
do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały spełnione warunki, o któ-
rych mowa w ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk




