Załącznik do wniosku z dnia …………………………………

Typ towaru i/lub nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin*, rodzajów lub gatunków
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
(*nazwy botaniczne rodzin można podać w przypadku, gdy w Rozporządzeniach Wykonawczych Komisji nie zostały
określone wymagania szczególne dla danego rodzaju/gatunku)

TYP A - rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona
(wskazać nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub gatunków roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów)

 bulwy sadzeniaków ziemniaka (Solanum tuberosum)
 ozdobne

 leśne/leśny materiał rozmnożeniowy

 warzywne
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 inne ……………………………………………..……………………………………………….
( wskazać jakie)

 sadownicze (materiał szkółkarski – objęty przepisami o nasiennictwie)
Nazwa botaniczna
(np. Malus sp.)

Kategoria
elitarny

kwalifikowany

CAC



































































 sadownicze (nieobjęte przepisami o nasiennictwie a zaliczane do roślin sadowniczych, np. jagoda
kamczacka, aronia, winorośl)

TYP B – materiał siewny (nasiona), dla których zostały określone wymagania specjalne dotyczące
organizmów RNQP
 Oryza sativa – ryż
 ziemniak (nasiona)
 Medicago sativa – lucerna siewna
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 warzywa
Nazwa botaniczna

Kategoria
elitarny


kwalifikowany


standard


Allium porrum







Capsicum annuum







Phaseolus coccineus







Phaseolus vulgaris







Pisum sativum







Solanum lycopersicum







Vicia faba (bób)







Allium cepa

 roślin oleistych i włóknistych
Kategoria

Nazwa botaniczna

elitarny

kwalifikowany

Brassica napus





Brasica rapa





Glycine max





Helianthus annuus





Linum usitatissimum





Sinapis alba





 ozdobnych (nazwa botaniczna)
 Allium

 Prunus cerasus

 Capsicum annum

 Prunus domestica

 Helianthus annus

 Prunus dulcis

 Prunus avium

 Prunus presica

 Prunus armeniaca

 Prunus salicina

 sadowniczych (szkółkarskich)
Kategoria
Nazwa botaniczna
elitarny

kwalifikowany

CAC

Prunus avium







Prunus armeniaca







Prunus cerasus







Prunus domestica







Prunus dulcis







Prunus persica







Prunus salicina







Strona 3 z 4

TYP C – inne typy:
Uwaga: o ile jest to konieczne – należy wskazać nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub
gatunków roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów dla poszczególnych typów towarów.
 rośliny inne niż owoce, nasiona, warzywa
 owoce
 warzywa
 nasiona
 drewno
 ziemniaki, inne niż sadzeniaki
 drewniany materiał opakowaniowy (DMO)
 przedmioty
 inne ………………………………………………………………………………………………
TYP D – rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane w/do stref chronionych –
wskazane w załączniku nr XIV Rozporządzenia Wykonawczego Komisji
Uwaga: o ile jest to konieczne – należy wskazać nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub
gatunków roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów dla poszczególnych typów towarów.
 rośliny (wskazane w pkt. 1 – 3 ww. załącznika)
 rośliny z rodziny Palmae
 żywy pyłek kwiatowy
 rośliny Beta vulgaris (buraka cukrowego) przeznaczone do przetwarzania przemysłowego, ziemia z
buraka i niesterylizowane odpady z buraków,
 nasiona
 owoce (torebki nasienne) roślin z rodzaju Gossypium (bawełna) i nieodziarniona bawełna
 drewno
 kora
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