
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, dnia 11 lipca 2019

HOR.os.8207.307.2019.Actellic 20 FU

DECYZJA nr R - 428/2019d

Na podstawie art. 45 rozporządzenia 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. 1 z późn. zm.) w związku art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. złożonego przez spółkę Octavius Hunt Ltd., 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie zmiany terminu ważności 

zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-9/2016wu z dnia 8 kwietnia 2016 r.  na 

wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Actellic 20 FU, ustalam, następujące warunki 

wprowadzania wyżej wskazanego środka ochrony roślin do obrotu we wnioskowanym zakresie:

1) w sentencji zezwolenia w akapicie „IV WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA 

OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU”, punkty 3 i 4 dotyczące terminu ważności zezwolenia 

oraz okresu na zużycie istniejących zapasów powyższego środka ochrony roślin otrzymują 

następujące brzmienie:

„3. Zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Actellic 20 FU jest ważne do 

dnia 31 lipca 2021 r. 

 4. Po upływie ww. terminu ważności zezwolenia okres na zużycie istniejących zapasów środka jest 

ograniczony:

– do dnia 31 stycznia 2022 r.  w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji środka ochrony roślin 

Actellic 20 FU wprowadzonego do obrotu przed dniem upływu ważności zezwolenia,

– do dnia 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do jego unieszkodliwiania, przechowywania 

i stosowania.”

2) etykieta środka ochrony roślin Actellic 20 FU, stanowiąca załącznik do zezwolenia, otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 



Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2019 r. spółka Octavius Hunt Ltd., Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiła o przedłużenie ważności zezwolenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-9/2016 wu z dnia 8 kwietnia 2016 r. na wprowadzanie do obrotu 

środka ochrony roślin Actellic 20 FU w związku z przedłużającym się procesem odnowienia przez 

Komisję Europejską zatwierdzenia substancji czynnej pirymifos metylu. Strona wskazała termin 

ważności zezwolenia w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dla środka 

Actellic Smoke Generator No 20 - tj. 31 lipca 2020 r. 

Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/707 z dnia 7 maja 2019 r. 

zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów 

zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, 

bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, 

etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, 

formetanat, metalaksyl-M, metiokarb, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 

251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlor i tebukonazol 

(Dz. Urz. UE L120, z 8.5.2019, str. 19) przedłużyła termin ważności zatwierdzenia substancji czynnej 

pirymifos metylu do dnia 31 lipca 2020 r. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę przepisy art. 32 

rozporządzenia nr 1107/2009 termin ważności zezwolenia MRiRW nr R-9/2016wu z dnia 8 kwietnia 

2016 r. na wprowadzanie do obrotu środa ochrony roślin Actellic 20 FU ustalono na 31 lipca 2021 r. 

W związku ze zmianą terminu ważności przedmiotowego zezwolenia, zmianie uległ okres na 

zużycie istniejących zapasów środka, który został określony zgodnie z art. 46 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.). Jeżeli strona nie chce 

skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis 

od skargi wynosi 200 zł. 

Ponadto, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

strona może zrzec się prawa do wniesienia tego wniosku, zgodnie z art. 127a kpa. W tym celu należy 

złożyć pisemne oświadczenie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem doręczenia Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne 



rozpatrzenie sprawy decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości 

zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Strona przedłożyła opłatę, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin, za czynności związane w wydaniem przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym, 

wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000).

Otrzymuje:
e – PUAP
Pani Anna Marczak 
Pełnomocnik spółki Octavius Hunt Limited –Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej
Amagro Sp. z o.o.
ul. Lambady 1
02-830 Warszawa

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną): 
1. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11 
00 - 828 Warszawa
(wo@piorin.gov.pl) 
2. Instytut Ochrony Roślin – PIB
ul. Władysława Węgorka 20
60 - 318 Poznań
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)
3. Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96 - 100 Skierniewice
(ochrona.roslin@inhort.pl)

Z up. Ministra

Krzysztof Smaczyński

z-ca Dyrektora
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