
Dziennik Ustaw Nr 210 — 16414 — Poz. 1624

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 3 oraz
art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849,
z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagaƒ
dotyczàcych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przed-
miotów pochodzàcych z Republiki Portugalskiej po-
datnych na pora˝enie przez Bursaphelenchus xylophi-
lus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (w´gorka sosnow-
ca), przemieszczanych lub wprowadzanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 107,
poz. 892) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) opakowania drewniane w formie skrzyƒ, 
pude∏ wytworzonych w ca∏oÊci lub w cz´Êci
z drewna o gruboÊci wi´kszej ni˝ 6 mm, klatek,
b´bnów lub innych podobnych opakowaƒ, pa-
let, palet skrzyniowych lub innych platform za-
∏adunkowych lub nadstawek do palet p∏a-
skich”;

2) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Wymagaƒ okreÊlonych w § 2 i 3 nie stosuje
si´ do roÊlin podatnych na pora˝enie przez
w´gorka sosnowca oraz drewna i kory,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, pochodzà-
cych z Republiki Portugalskiej, je˝eli zosta∏y
one poddane zabiegom zapewniajàcym
zniszczenie w´gorka sosnowca w innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
na podstawie przepisów obowiàzujàcych
w tym paƒstwie.”.

§ 2. Wymagaƒ okreÊlonych w § 3 pkt 2 rozporzà-
dzenia wymienionego w § 1 nie stosuje si´ do dnia
31 grudnia 2009 r. do pochodzàcego z Republiki Por-
tugalskiej drewna opakowaniowego, o którym mowa
w § 1 pkt 3 rozporzàdzenia wymienionego w § 1
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
wytworzonego poza jej terytorium.

§ 3. Wymagaƒ okreÊlonych w § 3 pkt 2 rozporzà-
dzenia wymienionego w § 1 nie stosuje si´ do:

1) pochodzàcych z Republiki Portugalskiej opakowaƒ
drewnianych w formie pude∏ wytworzonych
z drewna o gruboÊci 6 mm lub mniejszej,

2) pochodzàcego z Republiki Portugalskiej drewna
opakowaniowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 roz-
porzàdzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, wytworzo-
nego poza jej terytorium

— wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu
16 czerwca 2009 r., w odniesieniu do których nie za-
stosowano metod zwalczania i zapobiegania roz-
przestrzenianiu si´ w´gorka sosnowca okreÊlonych
w § 4 pkt 2 lit. b rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. ¸awniczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 listopada 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dotyczàcych roÊlin, produktów roÊlinnych 
lub przedmiotów pochodzàcych z Republiki Portugalskiej podatnych na pora˝enie przez 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (w´gorka sosnowca), przemieszczanych 
lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporzàdzenia wdra˝ajà:
— postanowienia decyzji Komisji 2009/420/WE z dnia

28 maja 2009 r. zmieniajàcej decyzj´ 2006/133/WE 
zobowiàzujàcà paƒstwa cz∏onkowskie do tymczasowe-
go podj´cia dodatkowych Êrodków przeciwko rozprze-
strzenianiu si´ Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. (w´gorek sosnowiec) w odniesie-
niu do obszarów w Portugalii innych ni˝ te, na których
organizm ten nie wyst´puje (Dz. Urz. UE L 135
z 30.05.2009, str. 29),

— postanowienia decyzji Komisji 2009/462/WE z dnia
12 czerwca 2009 r. wprowadzajàcej odst´pstwo od
pkt 1 lit. d) za∏àcznika do decyzji 2006/133/WE, zmienio-
nej decyzjà 2009/420/WE, w zakresie daty rozpocz´cia
stosowania w odniesieniu do podatnego drewna po-
chodzàcego spoza wyznaczonych obszarów (Dz. Urz.
UE L 150 z 13.06.2009, str. 21).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.




