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Rady Ministrów nr 750, kontroli fitosanitarnej ………………….  7551 
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ROZPORZĄDZENIE 

Nr 750, z dnia 14 lipca 2010 r. 

O PRZYJĘCIU PRZEPISÓW DOTYCZ ĄCYCH KWARANTANNOWEJ KONTROLI 
FITOSANITARNEJ 

 
 W oparciu o art. 100 Konstytucji oraz art. 20 ustawy nr 9362 z dnia 24 marca 2005 r. 
„O służbie ochrony roślin”, z późniejszymi zmianami, na wniosek Ministra Rolnictwa, 
Polityki Żywnościowej i Ochrony Konsumenta, Rada Ministrów 

 
WYDAŁA ROZPORZĄDZENIE 

I. OGÓLNE 
1. Celem niniejszego rozporządzenia jest zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu 

się kwarantannowych organizmów szkodliwych na terytorium Republiki Albanii, w celu 
zapewnienia jak najlepszej ochrony roślin i produktów roślinnych. 

2. Przedmiotem tego rozporządzenia jest zapewnienie warunków technicznych i prawnych 
w pracy inspektorów, wprowadzając w życie ustawę nr 9362, z dnia 24 marca 2005 r. „O 
służbie ochrony roślin”, z późniejszymi zmianami. 
 

II.  DEFINICJE 
W rozumieniu tego rozporządzenia, poniższe terminy mają następujące znaczenia: 



1. „Przesyłka” oznacza pewną ilość roślin, produktów roślinnych i/lub innych przedmiotów, 
przewidzianych tym rozporządzeniem, które przemieszczają się z jednego państwa do 
innego, i wyposażone są w oddzielne świadectwo fitosanitarne (jedna przesyłka może 
składać się z jednej lub kilku partii towaru). 

2. „Urząd celny wjazdu” oznacza lotnisko, port morski lub inne lądowe przejście graniczne, 
urzędowo wyznaczone dla wjazdu roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów 
przewidzianych w tym rozporządzeniu. 

3. ”Próba” oznacza urzędowe badanie, inne od wzrokowego, mające na celu określenie 
organizmu szkodliwego lub w celu poświadczenia jego obecności w przesyłce. 

4. „Ponowny wywóz” (przesyłka ponownie wywożona) oznacza przesyłkę, która jest 
wwożona do kraju, z którego następnie jest wywożona nie narażając państwa na infekcję 
lub skażenie organizmami szkodliwymi, nawet jeśli przesyłka jest zatrzymana, 
przechowywana, łączona z innymi przesyłkami lub zmienia się jej opakowanie. 

5. „Zabieg” oznacza urzędowo zatwierdzoną procedurę zabijania, usuwania lub 
unieszkodliwiania organizmów szkodliwych. 

6. „Miejsce pochodzenia” w przypadku roślin oznacza miejsce, gdzie rośliny były 
uprawiane; dla produktów roślinnych oznacza miejsce, gdzie były uprawiane rośliny, z 
których uzyskano produkty roślinne; dla innych przedmiotów, oznacza miejsce, gdzie te 
przedmioty były po raz pierwszy narażone na organizmy szkodliwe i mogły zostać nimi 
zainfekowane lub skażone. 

7. ”Strefa chroniona” oznacza wolny obszar określony przez odpowiedniego ministra do 
spraw rolnictwa, jako obszar przeznaczony do realizacji i zapewnienia czystości 
fitosanitarnej dla jednej lub wielu upraw rolnych wyznaczonych w odniesieniu do 
jednego lub kilku kwarantannowych organizmów szkodliwych. 
 

III.  KONTROLA KWARANTOWANNOWA 

1. Zabrania się wjazdu i rozprzestrzeniania się na terytorium Republiki Albanii: 
a) organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I, załączonym do tego 

rozporządzenia; 
b) roślin i produktów roślinnych, wymienionych w załączniku II, załączonym do tego 

rozporządzenia, gdy w wyniku kontroli fitosanitarnej stwierdzono, że są one 
zainfekowane lub skażone organizmami szkodliwymi wymienionymi w tym 
załączniku. 

2. Zabrania się przywożenia do Republiki Albanii roślin lub produktów roślinnych 
wymienionych w załączniku III, załączonym do tego rozporządzenia, w przypadku gdy 
pochodzą z krajów wymienionych w tym załączniku. 

3. Rada Ministrów ma prawo zabronić wjazdu i rozprzestrzeniania się na terytorium 
Republiki Albanii: 
a) organizmów szkodliwych, niewymienionych w załączniku I i II, załączonych do tego 

rozporządzenia; 
b) organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku II, ale znajdujących się w 

roślinach i produktach roślinnych niewymienionych w tym załączniku. 



4. Wjazd i transfer na terytorium kraju organizmów szkodliwych wymienionych w 
załączniku I i II, a także roślin i produktów roślinnych oraz innych przedmiotów, 
wymienionych w załączniku III, wykorzystywanych do celów naukowo-badawczych, 
oraz selekcji odmian odpornych, są możliwe tylko na podstawie specjalnego 
upoważnienia, wydanego przez ministra odpowiedniego do spraw rolnictwa. Wydający 
upoważnienie musi urzędowo zagwarantować środki kwarantannowe oraz warunki 
ochrony przed ryzykiem fitosanitarnym. Przestrzeganie tych ograniczeń przed wwozem 
jest konieczne. Materiał wwożony, który nie spełnia tych warunków musi zostać 
ponownie wywieziony lub zniszczony, a o fakcie tym należy poinformować organy 
odpowiedzialne za ochronę roślin. 

5. Wjazd na terytorium Republiki Albanii roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów, wymienionych w załączniku IV, załączonych do tego rozporządzenia, 
sekcja 1, jest dozwolony tylko po poddaniu ich kontroli fitosanitarnej, oraz gdy zostały 
spełnione szczególne wymogi, wymienione w tej sekcji. 

6. Małe ilości roślin i produktów roślinnych, które są przeznaczone do użytku przez 
posiadaczy lub ich odbiorców do użytku własnego, a nie do celów handlowych lub 
przemysłowych, podlegają kontroli fitosanitarnej, gdy inspektor uzna to za stosowne. Nie 
jest dozwolony ich wjazd, gdy są to przedmioty wymienione w załączniku III i 
zatrzymuje się je lub ich wjazd jest ograniczony, jeśli okaże się, że są zainfekowane lub 
skażone organizmami szkodliwymi, wymienionymi w załączniku I, II i III, załączonymi 
do tego rozporządzenia. 

7. Wjazd na terytorium Republiki Albanii roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów, wymienionych w załączniku V, część B, załączonym do tego 
rozporządzenia, lub niewymienionych w załączniku V, część B, ale posiadających 
świadectwo fitosanitarne, zezwala się tylko jeśli one same, ich opakowania i środki 
transportu zostały urzędowo poddane kontroli, w całości lub poprzez ich reprezentatywne 
próbki, a z kontroli wynika, że: 
a) rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, wymienione w załączniku V, część 

B, nie są zainfekowane lub skażone przez organizmy szkodliwe wymienione w 
załączniku I; 

b) rośliny lub produkty roślinne, wymienione w załączniku II, nie są zainfekowane lub 
skażone przez organizmy szkodliwe wymienione w tym załączniku; 

c) rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, wymienione w załączniku IV, sekcja 1, 
spełniają szczególne wymogi przewidziane w tym załączniku. 

 W przypadku, gdy inspektor uzna, iż należy pobrać próbkę reprezentatywną przesyłki 
roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, wymienionych w załączniku V, część 
B, w celu laboratoryjnego określenia stanu fitosanitarnego, próbkę wysyła się do analizy w 
laboratorium ochrony roślin. Koszty analizy pokrywa posiadacz przesyłki. 

8. W przypadku, gdy rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, wymienione w załączniku 
V, część B, są wwożone, muszą posiadać świadectwa fitosanitarne wydane przez oficjalne 
organy fitosanitarne kraju pochodzenia, jak poniżej: 



a) w przypadku, gdy dla roślin, produktów roślinnych i innych obiektów istnieją 
szczególne wymagania określone w załączniku IV, sekcja 1, świadectwo 
fitosanitarne muszą wydać oficjalne organy fitosanitarne kraju pochodzenia, z 
wyjątkiem: 
i) drewna, które może być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydane przez
 oficjalne organy fitosanitarne inne niż kraju pochodzenia, jeśli, zgodnie ze
 szczególnymi wymogami przewidzianymi w załączniku IV, sekcja I, drewno
 zostało przetworzone (okorowane) w tym kraju; 
ii) innych szczególnych przypadków, wymienionych w załączniku IV, sekcja 1, gdy
 przesyłce towarzyszy świadectwo fitosanitarne, wydane przez oficjalne organy
 fitosanitarne inne niż kraju pochodzenia. 

b) W przypadku, gdy część jednej przesyłki roślin lub produktów roślinnych została
 rozdzielona lub jest odłożona do magazynowania, albo przesyłce tej zmieniono
 opakowanie w innym kraju niż kraj pochodzenia, musi jej towarzyszyć
 świadectwo fitosanitarne, wydane przez oficjalne władze fitosanitarne kraju
 ponownie wywożącego lub świadectwo fitosanitarne ponownego wywozu, wraz
 ze świadectwem fitosanitarnym, wydanym przez oficjalne organy kraju
 pochodzenia. 
c) Świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne ponownego wywozu musi
 zawierać informację, zgodnie ze wzorem Międzynarodowej Konwencji Ochrony
 Roślin, oraz powinno być wydane przez oficjalne organy
 eksportowe/reeksportowe. Świadectwo należy sporządzić przynajmniej w
 jednym z języków urzędowych Wspólnoty Europejskiej. Nazwa botaniczna
 rośliny/roślin musi być sporządzona w języku łacińskim. 
ç) Poprawki lub zmiany czynią świadectwo fitosanitarne nieważnym. Oryginał i
 kopia świadectwa fitosanitarnego różnią się przybitymi na nich słowami
 „Oryginał” i „Kopia” (Duplikat). 
d) Świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne ponownego wywozu musi
 być wydane przez oficjalne władze fitosanitarne kraju pochodzenia lub kraju
 ponownego wywozu nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni od chwili, gdy
 rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty zostały poddane kontroli fitosanitarnej
 na  wyjazdowych przejściach granicznych. Wydłużenie tego okresu dokonuje się
 w przypadku, gdy przesyłki z roślinami, produktami roślinnymi lub innymi
 przedmiotami są transportowane drogą morską z dalekich krajów pochodzenia.
 Jednakże między datą uzyskania świadectwa fitosanitarnego kraju pochodzenia a
 datą załadunku nie powinno minąć więcej niż 14 (czternaście) dni. 

9. Warunki przewidziane w punktach 2. i 7. tego rozdziału nie dotyczą roślin, produktów 
roślinnych i innych przedmiotów, które przejeżdżają tranzytem przez terytorium 
Republiki Albanii i podlegają kontroli fitosanitarnej, podczas której okaże się, że ich 
pakowanie odbyło się w bezpiecznych warunkach, które gwarantują 
nierozprzestrzenianie się kwarantannowych organizmów szkodliwych. 

10. Minister, poprzez umowy dwustronne, może wymagać, aby kontrole fitosanitarne, 
związane z punktem 7., zostały wykonane w kraju wywożącym, we współpracy z 
władzami fitosanitarnymi tego kraju. 



11. W przypadku, gdy rośliny lub produkty roślinne są przeznaczone do wysłania do strefy 
chronionej, warunki wymienione w punkcie 7. będą obowiązywać zgodnie ze 
szczególnymi wymogami, które mają moc prawną w tej strefie. 

12. Importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, przewidzianych w tym 
rozporządzeniu, powinni się zarejestrować zgodnie z rozdziałem V tego rozporządzenia. 

13. Importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, wymienionych w tym 
rozporządzeniu, są zobowiązani w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin przed 
przybyciem ładunku na wjazdowe przejście graniczne, poinformować Regionalną 
Dyrekcję Rolnictwa, Żywności i Ochrony Konsumenta (DRBUMK – Drejtoria Rajonale 
e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit), odpowiedzialną za to przejście 
graniczne, o miejscu pochodzenia, rodzaju, celu importu, miejscu przeznaczenia oraz 
innych specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku z oczekiwaną przesyłką. 

14. Gdy z kontroli fitosanitarnej wynika, że warunki określone w punkcie 7. tego rozdziału, 
nie są spełnione, wtedy, jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmuje się następujące środki: 
a) Wykonanie zabiegu fitosanitarnego metodami, które gwarantują dezynfekcję 

przesyłki; 
b) Oddzielenie części zainfekowanych lub skażonych ładunku oraz ich wyeliminowanie 

metodami, które gwarantują całkowite zniszczenie organizmów szkodliwych oraz 
zapobieżenie możliwości ich rozprzestrzeniania się na terytorium kraju; 

c) Umieszczenie towaru w reżimie kwarantannowym do momentu otrzymania 
oficjalnych wyników badań; 

ç) Zezwolenie na transport pod kontrolą inspektorów w kraju przetwarzania
 przemysłowego, gdy przetwarzanie to gwarantuje całkowite zniszczenie
 organizmu szkodliwego oraz wyklucza możliwość jego rozprzestrzenienia się na
 terytorium kraju; 

 d) Zawrócenie przesyłki; 
 dh) Zniszczenie przesyłki metodami, które gwarantują całkowite wytępienie
 organizmu szkodliwego i zapobiegają możliwości jego rozprzestrzenienia się na
 terytorium kraju.  
15. Wszystkie wydatki związane ze środkami wymienionymi w punkcie 14. tego rozdziału 

ponosi posiadacz przesyłki. 
16. W przypadku gdy importer odmawia podjęcia środków przewidzianych w punkcie 14. 

tego rozdziału, inspektor umieszcza na świadectwie fitosanitarnym pieczęć służby 
ochrony roślin, a czerwonym kolorem dopisuje „certificate cancelled”, wraz z 
nazwiskiem inspektora oraz datą wydania odmowy. 

17. Gdy kontrola fitosanitarna, zgodnie z punktem 7. została zakończona, inspektor 
fitosanitarny przejścia granicznego wjazdowego pisze raport, zgodnie ze wzorem 
przedstawionym w załączniku XI, załączonym do tego rozporządzenia, o wyniku kontroli 
fitosanitarnej przesyłki, dołączanym do innych dokumentów, które razem są 
przedkładane w biurze służb celnych, w celu dokonania odpowiednich czynności. 

18. Rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty, wymienione w tej decyzji, dla których 
kraj importujący przewiduje szczególne wymagania, muszą być wyposażone w 
następujące dokumenty: 

a) świadectwo fitosanitarne, dla przesyłek pochodzących z Albanii; 



b) świadectwo fitosanitarne reeksportowe oraz świadectwo fitosanitarne kraju 
pochodzenia, dla przesyłek niepochodzących z Albanii, gdy towar jest podzielony na 
kilka różnych miejsc przeznaczenia, jest magazynowany lub został ponownie 
zapakowany. 

19. Świadectwo fitosanitarne i świadectwo fitosanitarne ponownego wywozu są wydawane 
po kontroli, gdy inspektor oceni, że przesyłka spełnia wszystkie szczególne wymogi 
określone przez kraj importujący. 

20. Eksporterzy roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przewidzianych w 
tym rozporządzeniu, są zobowiązani poinformować w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) 
godzin przed wyjazdem przesyłki na eksport, organy ochrony roślin DRBUMK, 
odpowiedzialne za terytorium, z którego pochodzi przesyłka, o zawartości, producencie, 
miejscu przeznaczenia oraz innych specyfikacjach, które mogą być wymagane w celu 
wykonania kontroli fitosanitarnej oraz zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne przesyłki, 
która będzie eksportowana. 

21. Warunki przewidziane w literach „c” i „d” punktu 8. są ważne także dla świadectw 
fitosanitarnych wywozowych oraz ponownego wywozu, których wzór jest podany w 
załącznikach VII i VIII, dołączonych do tego rozporządzenia. 

 
IV.  ŚRODKI FITOSANITARNE DLA PRZEMIESZCZANIA ROŚLIN ORAZ 

PRODUKTÓW ROŚLINNYCH WYPRODUKOWANYCH W ALBANII, A TAK ŻE 
INNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZE 
ROZPORZĄDZENIE 

1. Na przemieszczanie wewnątrz terytorium Republiki Albanii roślin, produktów roślinnych 
i innych przedmiotów, wyprodukowanych w kraju, wymienionych w załączniku V, część 
A, załączonym do tego rozporządzenia, zezwala się tylko, jeśli ich opakowania i, jeśli to 
konieczne, także środek transportu, zostały poddane kontroli fitosanitarnej. 

2. Kontroli fitosanitarnej wymienionej w punkcie 1. tego rozdziału, dokonują inspektorzy 
ochrony roślin okręgu, z którego pochodzą rośliny i produkty roślinne. Kontroli można 
dokonać za pomocą ogólnej obserwacji lub przez pobranie próby. 

W zależności od przedmiotu, który jest kontrolowany, niezbędne badania można 
wykonać także w okresie wegetacji na działce uprawnej lub podczas magazynowania. 

3. Dla roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w tej decyzji, 
wyprodukowanych w kraju i wymienionych w załączniku V, część A, wydaje się 
wewnętrzne świadectwo fitosanitarne, zgodnie z załącznikiem IX, załączonym do tego 
rozporządzenia, jeśli po kontroli wykonanej zgodnie z punktem 1. tego rozdziału, uzna 
się, że: 

a) nie są zainfekowane lub skażone organizmami szkodliwymi wymienionymi w 
załączniku I, sekcja 2, 

b) nie są zainfekowane lub skażone organizmami szkodliwymi wymienionymi w 
załączniku II, sekcja 2; 

c) spełniają wymogi szczególne określone w załączniku IV, sekcja 2. 



4. Gdy z kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów 
przewidzianych w tym rozporządzeniu wynika, że warunki określone w punkcie 3. tego 
rozdziału nie są spełnione, wówczas w razie potrzeby, podejmuje się następujące środki: 
a) wykonanie zabiegu fitosanitarnego metodami, które gwarantują ich dezynfekcję i 

zaopatrzenie w wewnętrzne świadectwo fitosanitarne; 
b) usunięcie zainfekowanych części i dokonanie ich eliminacji metodami, które 

gwarantują całkowite zniszczenie organizmów szkodliwych i czynią niemożliwym 
ich rozprzestrzenianie się na terytorium kraju, a następnie wydaje się wewnętrzne 
świadectwo fitosanitarne; 

c) zezwolenie na transport, pod kontrolą inspektorów na obszarach, które nie stanowią 
dalszego ryzyka lub w miejscach, gdzie nie dokonuje się przetwarzania 
przemysłowego, kiedy to przetwarzanie gwarantuje całkowite zniszczenie 
organizmów szkodliwych i uniemożliwia ich rozprzestrzenianie się na terytorium 
kraju; 

ç) całkowite wyeliminowanie metodami, które gwarantują pełne zniszczenie
 organizmów szkodliwych i uniemożliwiają ich rozprzestrzenianie się na
 terytorium kraju. 

Wszystkie wydatki, związane ze środkami wymienionymi w literach „a” – „ç” tego 
punktu, ponosi właściciel przesyłki. 

5. Rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, które wjeżdżają na strefę chronioną, 
powinny być wyposażone w wewnętrzne świadectwo fitosanitarne, które musi 
poświadczać czystość fitosanitarną od jednego lub kilku organizmów szkodliwych 
wymienionych w tej decyzji, które infekują lub dotykają rośliny/uprawy, produkty 
roślinne lub inne przedmioty, dla których strefa chroniona jest ustalona/znana. 

Przepisy dotyczące znajomości stref chronionych oraz przemieszczania roślin, 
produktów roślinnych i innych przedmiotów wewnątrz strefy chronionej, są uchwalane aktem 
wykonawczym ministra, odpowiedniego do spraw rolnictwa. 

6. Warunki przewidziane w punktach 1., 2., 3. i 4. tego rozdziału nie obowiązują w 
przypadku małych ilości roślin lub produktów roślinnych wymienionych w załączniku V, 
część A, gdy są one przeznaczone do indywidualnej konsumpcji, a nie do celów 
handlowych lub ponownego przetworzenia, a także gdy uzna się, że nie są, ani nie mogą 
stać się źródłem rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych wymienionych w 
załączniku I i II, załączonych do tego rozporządzenia. 

7. „Świadectwo fitosanitarne”, „Świadectwo fitosanitarne ponownego wywozu” oraz 
”Wewnętrzne świadectwo fitosanitarne” są opracowywane i dystrybuowane przez organy 
odpowiedzialne za ochronę roślin. 

8. Inspektorzy ochrony roślin, zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, mają prawo 
dokonywać kontroli roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przewidzianych 
w tym rozporządzeniu bez żadnego rozróżnienia lub uprzedzenia w związku z ich 
pochodzeniem, w każdym kraju, w którym są zbierane, uprawiane, produkowane, 
magazynowane, wystawiane na sprzedaż i kupno. 

 



V. REJESTRACJA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW, PRODUCENTÓW, OŚRODKÓW 
GROMADZENIA I SPRZEDAŻY HURTOWEJ 

1. Osoby fizyczne i prawne, które zajmują się importem, produkcją, gromadzeniem i 
sprzedażą hurtową roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których dotyczy 
to rozporządzenie, względem których wymagane są kontrole fitosanitarne, zgodnie z 
punktem 1. rozdziału III, muszą zostać zarejestrowane w regionalnej dyrekcji rolnictwa, 
żywności i ochrony konsumenta, zgodnie z rozporządzeniem ministra odpowiedniego do 
spraw rolnictwa. 

2. Przepisy dotyczące rejestracji osób fizycznych i prawnych, które zajmują się importem, 
produkcją, gromadzeniem i sprzedażą hurtową roślin, produktów roślinnych i innych 
przedmiotów, są uchwalane aktem wykonawczym ministra odpowiedniego do spraw 
rolnictwa. 

 
VI.  PRZEPISY KOŃCOWE 

1. W przypadku pojawienia się na terytorium Republiki Albanii organizmów szkodliwych 
wymienionych w załączniku I, sekcja 1 lub w załączniku II, sekcja 1, organ 
odpowiedzialny za ochronę roślin natychmiast informuje instytucje międzynarodowe i 
kraje graniczne, podejmując jednocześnie wszelkie środki w celu zapobieżenia dalszego 
rozprzestrzeniania się oraz ich wytępienia. 

2. W przypadku pojawienia się na terytorium Republiki Albanii kwarantannowych 
organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I, sekcja 1 lub załączniku II, 
sekcja 1, organ odpowiedzialny za ochronę roślin, informuje natychmiast instytucje 
międzynarodowe i kraje graniczne, podejmując jednocześnie wszelkie środki w celu 
zapobieżenia ich dalszego rozprzestrzeniania się oraz ich zwalczenia. 

3. Załączniki są częścią składową tego rozporządzenia. Zmiany załączników dokonuje się 
decyzją Rady Ministrów, na wniosek ministra odpowiedniego do spraw rolnictwa. 

4. Do realizacji tego rozporządzenia zostaje zobowiązane ministerstwo odpowiednie do 
spraw rolnictwa. 

 
VII.  UCHYLENIA 

Rozporządzenie nr 72, z dnia 6 lutego 2003 Rady Ministrów „O przyjęciu przepisów 
dotyczących kwarantannowej kontroli fitosanitarnej” zostało uchylone. 

 
VIII.  WEJŚCIE W ŻYCIE 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie po opublikowaniu go w Dzienniku
 Ustaw. 

 

 PREZES RADY MINISTRÓW 
 Sali Berisha 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK I 

CZĘŚĆ A 

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE ORAZ 
ROZPRZESTRZENIANIE JEST ZAKAZANE NA TERYTORIUM ALBANII  

 

SEKCJA I 

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA DOTYCHCZAS NIE 
STWIERDZONO NA TERYTORIUM ALBANII 

 

(a) Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju 

1. Acleris spp. (pozaeuropejski) 
2. Amauromyza maculosa (Malloch) 
3. Anomala orientalis Waterhouse 
4. Anoplophora chinensis (Thomson) 
4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

5. Anoplophora malasiaca (Forster) 
6. Arrhenodes minutus Drury 
7. Bemisia tabaci Genn., (populacja pozaeuropejskia), nosiciel wirusów, takich jak: 

(a)  wirus złotej mozaiki fasoli (Bean golden mosaic virus) 
(b) wirus łagodnej pstrości wspięgi (Cowpea mild mottle virus) 
(c)  wirus zakaźnej żółtaczki sałaty (Lettuce infectious yellows virus) 
(d) wirus łagodnej choroby tigré papryki (Pepper mild tigré virus) 
(e) wirus kędzierzawki liści dyni (Squash leaf curl virus) 
(f) wirus mozaiki wilczomlecza (Euphorbia mosaic virus) 
(g) wirus z Florydy choroby pomidora (Florida tomato virus) 

8. Cicadellidae (pozaeuropejska) znane jako nosiciele choroby Pierce’a (wywołanej 
przez Xylella fastidiosa), takie jak: 

a) Carneocephala fulgida Nottingham 
b) Draeculacephala minerva Ball 
c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 

9. Choristoneura spp. (pozaeuropejski) 
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 
Diabrotica undecimpunctata Howardi Barber 
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 
Diabrotica virgifera Le Conte 

11. Globodera pallida (Stone) Behrens 



Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrensa 
12. Heliothis zea (Boddie) 
12.1 Hirschamanniella spp., poza Hirschamanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 
13. Liriomyza sativae Blanchard 
14. Longidorus diadecturus Eveleigh i Allen 
15. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) 
15.1 Meloidogyne fallax Karssen 
16. Monochamus spp. (pozaeuropejski) 
17. Myndus crudus Van Duzee 
18. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 
18.1 Naupactus leucoloma Boheman 

19. Opogona sacchari (Bojer) 
20. Popilia japonica Newman 
21. Premnotrypes spp (pozaeuropejskie) 
22. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann) 
23. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff) 
24. Rhizoecus hibisci Kawai i Takagi 
25. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 
26. Spodoptera eridania (Cramer) 
27. Spodoptera frugiperda (Smith) 
28. Spodoptera littoralis (Boisduval) 
29. Spodoptera litura (Fabricius) 
30. Thrips palmi Karny 
31. Tephritidae (pozaeuropejskie), takie jak: 

(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
(b) Anastrepha ludens (Loew) 
(c) Anastrepha obliqua Macquart 
(d) Anastrepha suspensa (Loew) 
(e) Dacus ciliatus Loew 
(f) Dacus cucurbitae Coquillett 
(g) Dacus dorsalis Hendel 
(h) Dacus tryoni (Froggatt) 
(i) Dacus tsuneonis Miyake 
(j) Dacus zonatus Saund. 
(k) Epochra canadensis (Loew) 
(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi 
(m) Pardalaspis quinaria Bezzi 
(n) Pterandrus rosa (Karsch) 
(o) Rhacochlaena japonica Ito 
(p) Rhagoletis cingulata (Loew) 
(q) Rhagoletis completa Cresson 
(r) Rhagoletis fausta (Östen-Sacken) 
(s) Rhagoletis indifferens Curran 
(t) Rhagoletis mendax Curran 



(u) Rhagoletis pomonella Walsh 
(v) Rhagoletis ribicola Doane 
(w) Rhagoletis suavis (Loew) 

32. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacja pozaeuropejska) 
33. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo 
 
(b) Bakterie 

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann i 
Kotthoff) Davis et al. 

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 
3. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
4. Xylella fastidiosa (Wells et Raju) 
5. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 

(c) Grzyby 

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 
3. Cronartium spp. (pozaeuropejski) 
4. Endocronartium spp. (pozaeuropejski) 
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito 
6. Gymnosporangium spp. (pozaeuropjeskii) 
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar 
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
9. Melampsora medusae Thumen 
10. Monilinia fructicola (Winter) Honey 
11. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 
12. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 
13. Phoma andina Turkensteen 
14. Phyllosticta solitaria Ell. Et Ev. 
15. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema 
16. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 
17. Thecaphora solani Barrus 
18. Tilletia indica Mitra 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 
 
(d) Wirusy i organizmy wirusopodobne 

1. Mikoplazma martwicy floemu wiązu (Elm phloem necrosis mycoplasm) 

2. Wirusy i organizmy wirusopodobne ziemniaka, takie jak: 

 (a) andyjski utajony wirus ziemniaka (Andean potato latent virus) 

 (b) andyjski wirus pstrości ziemniaka (Andean potato mottle virus) 

 (c) wirus B ziemniary – szczep z okry (Arracacha virus B, oca strain) 
(d) wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka (Potato black ringspot virus) 



(e) wirus wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid) 
(f) wirus T ziemniaka (Potato virus T) 

 (g) pozaeuropejskie izolaty wirusów ziemniaka A, M, S, V, X I Y (włączając
  Yo, Yn i Yc) oraz wirus liściozwoju ziemniaka (Potato leaf roll virus) 

 3. Wirus pierścieniowej plamistości tytoniu (Tobacco ring spot virus) 

 4. Wirus pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ring spot virus) 

 5. Wirusy i organizmy wirusopodobne Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus 

 L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L., takie jak: 

  (a) wirus pstrości liści borówki wysokiej (Blueberry leaf mottle virus) 

  (b) wirus szorstkości liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) (amerykański) 

  (c) wirus mozaiki brzoskwiniowej (Peach mosaic virus) (amerykański) 

  (d) rzekoma riketsja brzoskwini (Peach phony rickettsia) 

  (e) wirus mozikowatej rozetkowatości brzoskwini (Peach rosette mosaic virus) 

  (f) fitoplazma rozetkowatości brzoskwini (Peach rosette mycoplasm) 

  (g) fitoplazma choroby X brzoskwini (Peach X-disease mycoplasm) 

  (h) fitoplazma żółtaczki brzoskwini (Peach yellows mycoplasm) 

  (i) fitoplazma zaniku gruszy (Pear decline mycoplasm) 

  (j) wirus mozaiki śliwy (Plum line pattern virus) 

  (k) wirus kędzierzawki maliny (Raspberry leaf curls virus) ( (amerykański) 

  (l) utajony wirus "C" truskawki (Strawberry latent “C” virus) (amerykański) 

  (m) wirus otaśmienia nerwów truskawki (Strawberry vein banding virus)  

  (n) fitoplazma "czarciej miotlastości" truskawki (Strawberry witches’ broom
  mycoplasm) 

  (o) Pozaeuropejskie wirusy i organizmy wirusopodobne Cydonia Mill., Fragaria
  L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L. 

 6. Wirusy przenoszone przez Bemisia tabaci Genn., takie jak: 

  (a) wirus złotej mozaiki fasoli (Bean golden mosaic virus) 

  (b) wirus łagodnej pstrości wspięgi (Cowpea mild mottle virus) 

  (c) wirus zakaźnej żółtaczki sałaty (Lettuce infectious yellows virus) 

  (d) wirus łagodnej choroby tigré papryki (Pepper mild tigré virus) 

  (e) wirus kędzierzawki liści dyni (Squash leaf curl virus) 

  (f) wirus mozaiki wilczomlecza (Euphorbia mosaic virus) 

  (g) wirus z Florydy choroby pomidora (Florida tomato virus) 



(e)  Rośliny pasożytnicze 

 1. Arceuthobium spp. (pozaeuropejski) 

 

SEKCJA 2 

ORGANIZMY SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE NA TERYTORIUM ALBANII 

(a) Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju 

1. Heliothis armigera (Hübner) 
2. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 
3. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 
4. Liriomyza trifolii (Burgess) 
5. Frankinella occidentalis (Pergande) 

(b) Bakterie 

(c) Grzyby 

(d) Wirusy i organizmy wirusopodobne 

1. Fitoplazma proliferacji jabłoni (Apple proliferation mycoplasm) 

2. Fitoplazma liściozwoju bledniczego moreli (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm) 

 

CZĘŚĆ A 

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I 
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ NA TERYTORIUM ALBANII JEST ZAKAZANE, JEŚLI 

ZNAJDUJĄ SIĘ W OKREŚLONYCH ROŚLINACH LUB PRODUKTACH ROŚLINNYCH 

 

SEKCJA 1 

ORGANIZMY NIEWYSTĘPUJĄCE NA TERYTORIUM ALBANII 

 
a) Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju 

Gatunek Przedmiot zakażenia 
1. Aculops Fuchsie Keifer Rośliny Fuchsia L., przeznaczone do 

sadzenia, z wyjątkiem nasion 
2. Aleurocanthus spp. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 



4. Anthonomus signatus (Say) Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

5. Aonidiella citrina Coquillet Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion 

6. Aphelenchoides besseyi Chrisite Nasiona Oryza spp. 
Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

7. Aschistonyx eppoi Inouye Rośliny Juniperus L., z wyjątkiem owoców i 
nasion, pochodzące z krajów 
pozaeuropejskich 

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. 

Rośliny Abies Mill., Cedrus Trew, Larix 
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga 
Carr. i Tsuga Carr., z wyjątkiem owoców i 
nasion oraz drzewa iglaste (Coniferales), 
pochodzące z krajów pozaeuropejskich 

9. Carposina niponensis Walsingham Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów pozaeuropejskich 

10. Cephalcia larichifila (Klug) Rośliny Larix Mill., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

11. Circulifer haematoceps Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

12. Circulifer tenellus Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

13. Diaphorina citri Kuway Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy; oraz Murraya 
König, z wyjątkiem owoców i nasion 

14. Enarmonia packardi (Zeller) Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów pozaeuropejskich 

15. Enarmonia prunivora Walsh Rośliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia 
Ldl., Prunus L. i Rosa L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion oraz owoców 
Malus Mill. i Prunus L., pochodzące z 
krajów pozaeuropejskich 

16. Eotetranychus lewisi McGregor Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

17. Eutetranychus orientalis Klien Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

18. Grapholita inopinata Heinrich Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów pozaeuropjeskich 

19. Hishomonus phycitis Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

20. Leucaspis japonica Ckll. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 



Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

21. Listronotus bonariensis (Kuschel) Nasiona Cruciferae, Gramineae i Trifolium 
spp., pochodzące z Argentyny, Australii, 
Boliwii, Chile, Nowej Zelandii i Urugwaju. 

22. Margardoes, gatunki pozaeuropejskie, 
takie jak: 
(a) Margarodes Vitus (Phillipi) 
(b) Margarodes vredendalensis de Klerk 
(c) Margarodes prieskaensis Jakubski 

Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i 
nasion 

23. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rośliny Pyrus L., z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów pozaeuropejskich 

24. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rośliny Juniperus L., z wyjątkiem owoców i 
nasion, pochodzące z krajów 
pzoaeuropejskich 

25. Pissodes spp. (pozaeuropejskie) Rośliny iglaste (Coniferales) z wyjątkiem 
owoców i nasion, drzewa iglaste 
(Coniferales) z korą oraz odseparowana kora 
drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z 
krajów pozaeuropejskich 

26. Radopholus citrophilus Huettel Dickson 
et Kaplan 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion oraz rośliny z rodziny 
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea 
spp., Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z 
podłożem 

27. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, 
Persea spp., Strelitziaceae, ukorzenione lub 
razem z podłożem 

28. Saissetia nigra (Nietm.) Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

29. Scirtothrips aurantii Faure Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
nasion 

30. Scirtothrips dorsalis Hood Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

31. Scirtothrips citri (Moultex) Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
nasion 

32. Scolytidae spp. (gatunki pozaeuropejskie) Rośliny iglaste (Coniferales), o wysokości 
ponad 3 m, z wyjątkiem owoców i nasion, 
drzewa iglaste (Coniferales) z korą, oraz 
odseparowana kora drzew iglastych 
(Coniferales), pochodzące z krajów 
pozaeuropejskich 

33. Tachypterellus quadrigibbus Say Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów pozaeuropejskich 



34. Toxoptera citricida Kirk. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

35. Trioza erytreae Del Guercio Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, oraz Clausena 
Burm.f. z wyjątkiem owoców i nasion 

36. Unaspis citri Comstock Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

 

(b) Bakterie 

Gatunek Przedmiot zakażenia 
1. Bakteria zazielenienia cytrusowych (Citrus 
greening bacterium) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

2. Różnobarwna chloroza cytrusowych 
(Citrus variegated chlorosis) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

3. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus 
(McCulloch) Davis et al. 

Nasiona Medicago sativa L. 

4. Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens (Hedges) Collins i Jones 

Nasiona Phaseolus vulgaris L. i Dolichos 
Jacq. 

5. Erwinia stewartii (Smith) Dye Nasiona Zea mais L. 
6. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola 
(Hellmers) Dickey 

Rośliny Dianthus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

7. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) 
Starr et Burkholder 

Rośliny Dianthus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

8. Pseudomonas syringae pv. persicae 
(Prunier et al.) Young et al. 

Rośliny Prunus perlica (L. ) Batsch i Prunus 
persica var. nectarina (Ait.) Maxim, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

9. Xanthomonas campestris (wszystkie 
szczepy patogenne Citrus) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
nasion 

10. Xanthomonas campestris pv. Oryzae 
(Ishiyama) Dye i pv. oryzicola (Fang et al. ) 
Dye 

Nasiona Oryza spp. pochodzące z krajów 
pozaeuropejskich 

11. Xanthomonas campestris pv. phaseoli 
(Smith) Dye 

Nasiona Phaseolus L. 

12. Xanthomonas campestris pv. pruni 
(Smith) Dye 

Rośliny Prunus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

13. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 
Willems et al. 

Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i 
nasion 

 

(c) Grzyby 

Gatunek Przedmiot zakażenia 



1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler 
(pozaeuropejskie izolaty patogenów) 

Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill. i Pyrus 
L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów 
pozaeuropejskich 

1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Rośliny Corylus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z 
Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki 

2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx Rośliny Prunus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

3. Atropellis spp. Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i 
nasion, odseparowana kora i drewno Pinus L. 

4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi Rośliny Acer saccharum Marsh., z 
wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z 
krajów Ameryki Północnej, drewno Acer 
saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które 
nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z państw Ameryki 
Północnej 

5. Ceratocystis fimbriata f. spp. platani 
Walter 

Rośliny Platanus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, oraz drewno 
Platanus L., łącznie z drewnem, które nie 
zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni 

6. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Rośliny Acer saccharum Marsh., z 
wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z 
USA i Kanady, drewno Acer saccharum 
Marsh., łącznie z drewnem, które nie 
zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z USA i Kanady 

7. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori i 
Nambu) Deighton 

Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i 
nasion oraz drewno Pinus L. 

8. Cercospora angolensis Carv. i Mendes Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
nasion 

9. Ciborinia camelliae Kohn Rośliny Camellia L, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z 
państw pozaeuropejskich 

10. Colletotrichum acutatum Simmonds Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

11. Diaporthe vaccinii Shaer Rośliny Vaccinium spp., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

12.  Didymella ligulicola (Baker, Dimock i 
Davis) v. Arx 

Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

13. Elsinoe spp. Bitanc. i Jenk. Mendes Rośliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i 
ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion 
oraz rośliny Citrus L. i ich hybrydy, z 
wyjątkiem nasion i owoców, z wyjątkiem 
owoców Citrus reticulata Blanco i Citrus 
sinensis (L.) Osbeck, pochodzące z Ameryki 



Południowej 
14. Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis 
(Kilian i Maire) Gordon 

Rośliny Phoenix spp., z wyjątkiem owoców i 
nasion 

15. Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie 
szczepy patogenne Citrus) 

Rosliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
nasion 

16. Guignardia priciola (Nosa) Yamamoto Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus 
L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z państw pozaeuropejskich  

17. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Rośliny Populus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

18. Phialophora cinerescens (Wollenweber) 
van Beyma 

Rośliny Dianthus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

19. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i 
Gikashvili 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich odmiany, z wyjątkiem 
nasion 

20. Phytophthora fragariae Hickmann var. 
fragariae 

Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

21. Puccinia pittieriana Hennings Rośliny Solanaceae, z wyjątkiem owoców i 
nasion 

22. Scirrhia acicola (Dern.) Siggers Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i 
nasion 

23. Venturia nashicola Tanaka i Yamamoto Rośliny Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, 
z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw 
pozaeuropejskich 

 

 

(d) Wirusy i organizmy wirusopodobne 

Gatunek Podmioty, które mogą ulec skażeniu 
1. wirus mozaiki arabety (Arabis mosaic 
virus) 

Rośliny Fragaria L. i Rubus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

2. wirus wierzchołkowej kędzierzawki 
buraka (Beet curly top virus) (izolaty 
pozaeuropejskie) 

Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

3. wirus kędzierzawki liści buraka (Beet leaf 
curl virus) 

Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

4. utajony wirus jeżyny (Black raspberry 
latent virus) 

Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia 

5. Blight and blight-like Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

6. Wiroid Cadang-Cadang Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion, pochodzące z państw 
pozaeuropejskich 

7. Wirus liściorozwoju wiśni (Cherry leafroll 
virus) 

Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia 



8. Wirus mozaiki owoców cytrusowych 
(Citrus mosaic virus) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

9. Chrysanthemum stunt viroid Rośliny Dendranthema (DC.) des Moul., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

10. Wirus tristeza cytrusowych (Citrus 
tristeza virus) (pozaeuropejskie izolaty) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

11. choroby zdrewniałych narośli 
cytrusowych (Citrus vein enation woody 
gall) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

12. Grapevine flavescence dorée MLO Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i 
nasion 

13. Leproza (Leprosis) Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

14. Wirus drobnienia czereśni (Little cherry 
pathogen) (izolaty pozaeuropejskie) 

Rośliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., 
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii 
Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus 
serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) 
Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus 
yedoensis Matsum, i ich hybrydy, oraz 
odmiany uzyskane w wyniku hodowli 
selektywnej, przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion 

15. Psorosis naturalnie rozproszony 
(Naturally spreading psorosis) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

16. Mikoplazma śmiertelnej żółtcistości 
palmowca (Palm lethal yellowing 
mycoplasm) 

Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion, pochodzące z państw 
pozaeuropejskich 

17. Wirus nekrotycznej pierścieniowej 
plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot 
virus) 

Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia 

18. Raspberry ringspot virus Rośliny Fragaria L. i Rubus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

19. Wirus karłowatości cytryny (Satsuma 
dwarf virus) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

20. Spiroplasma citri Saglio et al. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

21. wirus marszczycy truskawki (Strawberry 
crinkle virus) 

Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

22. utajony wirus pierścieniowej plamistości 
truskawki (Strawberry latent ringspot virus) 

Rośliny Fragaria L. i Rubus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

23. wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 



truskawek (Strawberry mild yellow edge 
virus) 

sadzenia, z wyjątkiem nasion 

24. Tatter leaf virus Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

25. wirus czarnej pierścieniowej plamistości 
pomidora (Tomato black ring virus) 

Rośliny Fragaria L. i Rubus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

26. Tomato spotted wilt virus Rośliny Apium graveolens L., Capsicum 
annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema 
(DC.) Des Moul., wszystkie warianty odmian 
Nowej Gwinei Impatiens, Lactuca sativa L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw. Nicotiana tabacum L., które mają 
zaświadczenie, iż są przeznaczone do 
sprzedaży w celu wykorzystania ich do 
profesjonalnej produkcji tytoniu. Solanum 
melongena L. i Solanum tuberosum L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

27. wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora 
(Tomato yellow leaf curl virus) 

Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, 
z wyjątkiem nasion 

28. Witches’ broom (MLO) Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców oraz nasion 

 

 

SEKCJA 2 

ORGANIZMY SZKODLIWE, WYSTĘPUJĄCE NA TERYTORIUM ALBANII 

(a) Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach ich rozwoju 

Gatunek Przedmiot zakażenia 
1. Anthonomus grandis (Boh.) Nasiona i owoce (torebki) Gossypium spp. i 

bawełna niewyłuskana 
2. Cephalcia lariciphila (Klug) Rośliny Larix Mill., przeznaczone do 

sadzenia, z wyjątkiem nasion 
3. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i 

nasion 
4. Dendroctonus micans Kugelan Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 

Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., 
przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem 
owoców i nasion, drewno z drzew iglastych 
(Coniferales) z korą, odseparowana kora 
drzew iglastych 

5. Ditylenchus destructor Thorne Cebulki kwiatów i ziarna Crocus L. 



miniatury odmian uzyskanych w wyniku 
hodowli selektywnej i ich hybrydy z rodzaju 
Gladiolus Tourn. ex L., takie jak: Gladiolus 
callianthus Marais, Gladiolus colvillei 
Sweet, Gladiolus nanus hort. Gladiolus 
ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., 
Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa 
L., przeznaczone do sadzenia i bulwy 
ziemniaka (Solanum tuberosum L.), 
przeznaczone do sadzenia 

6. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Nasiona i cebulki Allium ascalonicum L., 
Allium cepa L. i Allium schoenoprasum L. 
przeznaczone do sadzenia i rośliny Allium 
porrum L. przeznaczone do sadzenia, cebulki 
i ziarna Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., 
Crocus flavus Weston „Golden Yellow”, 
Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) 
Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, 
Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum 
L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., 
przeznaczone do sadzenia i nasiona 
Medicago sativa L. 

7. Gilphinia hercyniae (Hartig) Rośliny Picea A. Dietr., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

8. Gonipterus scutellatus Gyll Rośliny Eucalyptus l’Herit., z wyjątkiem 
owoców i nasion 

9. (a) Ips amitinus Eichhof Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 
Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m 
wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, 
drewno z drzew iglastych (Coniferales) z 
korą, odseparowana kora drzew iglastych 

     (b) Ips cembrae Heer Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., 
przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem 
owoców i nasion, drewno z drzew iglastych 
(Coniferales) z korą, odseparowana kora 
drzew iglastych 

    (c) Ips duplicatus Sahlberg Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 
Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m 
wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, 
drewno z drzew iglastych (Coniferales) z 
korą, odseparowana kora drzew iglastych 

    (d) Ips sexdentatus Börner Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 
Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m 
wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, 
drewno z drzew iglastych (Coniferales) z 
korą, odseparowana kora drzew iglastych 

    (e) Ips typographus Heer Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 
Dietr. i Pinus L, Pseudotsuga Carr., 
przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem 



owoców i nasion, drewno z drzew iglastych 
(Coniferales) z korą, odseparowana kora 
drzew iglastych 

10. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Kwiaty cięte, warzywa liściaste Apium 
graveolens L. i rośliny gatunków zielarskich, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem: 
cebulek, ziaren, roślin z rodziny 
Graminaceae, kłączy, nasion 

11. Liriomyza trifolii (Burgess). Kwiaty cięte, warzywa liściaste Apium 
graveolens L. i rośliny gatunków zielarskich, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem: 
cebulek, ziaren, roślin z rodziny 
Graminaceae, kłączy, nasion 

12. Sternochetus mangiferae Fabricius Nasiona Mangifera spp. pochodzące z 
państw trzecich 

13. Thaumetopoea pityocampa (Den. i 
Schiff.) 

Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, 
z wyjątkiem owoców i nasion 

 

 

(b) Bakterie 

Gatunek Przedmiot zakażenia 
1. Clavibacter michiganensis spp.  
michiganensis (Smith) Davis et al. 

Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia 

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Rośliny Amelanchier Med., Chaenomeles 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Mespillus L., Photinia davidiana 
(Dcne.), Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. 
i Sorbus L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion 

3. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
(Doidge) Dye 

Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw. oraz Capsicum spp., 
przeznaczone do sadzenia 

4. Xanthomonas fragariae Kennedy i King Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

 

(c) Grzyby 

Gatunek Przedmiot zakażenia 
1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., 

przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

2. Glomerella gossypii Edgerton Nasiona i owoce (torebki) Gossypium spp.  
3. Gremmeniella abientina (Lag.) Morelet Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 

Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 



nasion 
4. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Rośliny Populus L., przeznaczone do 

sadzenia, z wyjątkiem nasion 
5. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. I de 
Toni 

Nasiona Helianthus annuus L. 

6. Scirrhia pini Funk and Parker Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, 
z wyjątkiem nasion 

7. Verticillium albo-atrum Reinke and 
Berthold 

Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion 

8. Verticillium dahliae Klebahn Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion 

 

(d)    Wirusy i organizmy wirusopodobne 

Gatunek Przedmioty zakażone 
4. Wirus tristeza cytrusowych (Citrus tristeza 
virus) (izolaty europejskie) 

Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

7. wirus ospowatości śliw (Plum pox virus) Rośliny Prunus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

8. fitoplazma stolburu ziemniaka (Potato 
stolbur mycoplasm) 

Rośliny Solanaceae, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

 

 

ZAŁĄCZNIK III 

CZĘŚĆ A 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY, OBJĘTE ZAKAZEM 
WPROWADZANIA NA CAŁYM TERYTORIUM ALBANII 

 

Opis Kraj pochodzenia 
1. Rośliny Abies Mill., Cedrus Trew, 
Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga 
Carr. i Tsuga Carr., z wyjątkiem owoców i 
nasion 

Kraje pozaeuropejskie 

2. Rośliny Castanea Mill., i Quercus L., z 
liśćmi, z wyjątkiem owoców i nasion 

Kraje pozaeuropejskie 

3. Rośliny Populus L., z liśćmi, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

Kraje Ameryki Północnej  

4. Usunięto  
5. Odseparowana kora Castanea Mill. Kraje niebędące członkiem UE  
6. Odseparowana kora Quercus L., z 
wyjątkiem Quercus suber L. 

Kraje Ameryki Północnej  



7. Odseparowana kora Acer saccharum 
Marsh. 

Kraje Ameryki Północnej  

8. Odseparowana kora Populus L. Kraje kontynentu amerykańskiego 
9. Rośliny Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., 
Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus 
L. i Rosa L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem uśpionych roślin pozbawionych 
liści, kwiatów i owoców 

Kraje pozaeuropejskie 

9.1. Rośliny Photinia Ldl., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem uśpionych roślin 
pozbawionych liści, kwiatów i owoców 

USA, Chiny, Japonia, Republika Korei oraz 
Koreańska Republika Ludowo-
Demokratyczna 

10. Bulwy Solanum tuberosum L., nasiona 
ziemniaków 

Kraje niebędące członkiem UE, oprócz 
Szwajcarii 

11. Rośliny z gatunków bulwiastych lub 
stolonowych Solanum L. lub ich hybrydy, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
roślin bulwiastych Solanum tuberosum L., 
wymienionych w załączniku IIIA (10) 

Kraje niebędące członkiem UE 

12. Bulwy z gatunków Solanum L. i ich 
hybrydy, z wyjątkiem wymienionych w 
punktach (10), (11) 

Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów 
dotyczących bul ziemniaków wymienionych 
w załączniku IV, część A, sekcja I, państwa 
niebędące członkiem UE, inne niż Algieria, 
Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, 
Szwajcaria, Tunezja i Turcja, oraz inne niż 
państwa niebędące członkiem UE, które 
zostały uznane za wolne od Clavibacter 
michiganensis ssp., sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., i 
których przepisy uznano za równoważe 
przepisom UE mającym na celu zwalczanie 
Clavibacter michiganensis ssp., sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 

13. Rośliny Solanaceae przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion i produktów 
określonych w załączniku III A (10), (11) lub 
(12) 

Państwa niebędące członkiem UE, z 
wyjątkiem państw europejskich i państw 
śródziemnomorskich 

14. Gleba i podłoże uprawowe składające się 
w całości lub w części z ziemi lub stałego 
materiału organicznego, takiego jak: części 
roślin, próchnica zawierająca torf lub korę, z 
wyjątkiem składającej się wyłącznie z torfu. 

Turcja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina i 
państwa niebędące członkiem UE, niebędące 
częścią Europy kontynentalnej, z wyjątkiem: 
Egiptu, Izraela, Libii, Maroka, Tunezji. 

15. Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców Państwa niebędące członkiem UE, oprócz 
Szwajcarii 

16. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

Państwa niebędące członkiem UE 

17. Rośliny Phoenix spp., z wyjątkiem 
owoców i nasion 

Algeria, Maroko 

18. Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. i Pyrus L. i ich hybrydy i Fragaria 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin 
wymienionych w załączniku III A (9), który 



L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasiona 

dotyczy głównie krajów pozaeuropejskich, 
oprócz państw śródziemnomorskich, 
Australii, Nowej Zelandii, Kanady, oraz 
stanów kontynentalnych USA. 

19. Rośliny z rodziny Graminacae, inne niż 
rośliny z wieloletnich ozdobnych gatunków 
traw z podrodzin Bambusoideade, 
Panicoideae, z rodzaju Buchloe, Bouteloua 
Lag., Calamagrostis, Cortaderia Sapf., 
Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex 
Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., 
Schibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i 
Uniola L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion 

Państwa niebędące członkiem UE, z 
wyjątkiem państw europejskich i państw 
śródziemnomorskich 

 

 

ZAŁĄCZNIK IV 

 

CZĘŚĆ A 

SZCZEGÓLNE WYMOGI, KTÓRE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZY 
WPROWADZANIU I PRZEMIESZCZANIU ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH 

I INNYCH PRZEDMIOTÓW NA TERYTORIUM ALBANII 

SEKCJA 1 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE SPOZA 
ALBANII 

Rośliny, produkty ro ślinne i inne 
przedmioty 

Szczególne wymogi 

1.1. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno drzew iglastych (Coniferales), 
innych niż Thuja L. z wyjątkiem drewna w 
postaci: 
- wiórów, kawałków, odpadków, ścinek i 
trocin, uzyskanych w całości lub w części z 
drzew iglastych, 
- skrzynie do pakowania, klatki lub beczki, 
kosze, rolki i podobne opakowania, palety, 
palety skrzyniowe i inne płyty 
załadunkowe, kosze typu palety, używane 
obecnie do transportu obiektów wszelkiego 
rodzaju, 
drewno używane do sztauowania i 
wspornikowego z materiału 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
drewno zostało poddane odpowiednim 
zabiegom poprzez: 
zabieg termiczny w celu osiągnięcia 
minimalnej temperatury środka 56 ˚C przez 
co najmniej 30 minut. Należy to 
poświadczyć poprzez pieczęć ‘HT’ 
umieszczoną na drewnie lub na każdym 
opakowaniu zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym oraz umieścić 
wzmiankę o tym w świadectwach, zgodnie 
z art. 13.1 (ii), lub 
fumigacji zgodnie ze specyfikacją ustaloną 
według procedury określonej w artykule 
18.2. W świadectwach, o których mówi art. 
13.1 (ii), należy wymienić aktywne 



niedrewnianego, 
- drewno Libocedrus decurrens Torr., dla 
którego można poświadczyć, iż jest 
przetwarzane lub używane do produkcji 
ołówków, przy wykorzystaniu wysokiej 
temperatury, minimum 82 ˚ C przez okres 
od 7 do 8 dni, 
   jednak włączając te, które zachowują 
swoją naturalną zaokrągloną powierzchnię, 
pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, 
Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i 
USA, gdzie wiadomo, że występuje 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. 

materiały, minimalną temperaturę drewna, 
stosunek (g/m3) oraz czas ekspozycji na 
godzinę (h); lub 
oddziaływanie chemiczne za pomocą 
ciśnienia przy użyciu produktu określonego 
zgodnie z procedurą wymienioną w art. 
18.2 W świadectwach, o których mowa w 
art. 13.1 (ii), należy wykazać materiały 
aktywne, ciśnienie (psi lub kPa), a także 
stężenie (%). 

1.2. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drzewa iglaste (Coniferales), poza Thuja 
L., w postaci: 
wiórów, kawałków, odpadków, trocin, 
ścinek oraz złomu drewnianego 
uzyskanych w całości lub w części z drzew 
iglastych, 
     pochodzących z Kanady, Chin, Japonii, 
Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i 
USA, gdzie wiadomo, że występuje 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało 
poddane odpowiednim zabiegom poprzez: 
zabieg termiczny w celu osiągnięcia 
minimalnej temperatury środka 56 ˚C przez 
co najmniej 30 minut. Należy to 
poświadczyć poprzez pieczęć ‘HT’ 
umieszczoną na drewnie lub na każdym 
opakowaniu zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym, oraz umieścić 
wzmiankę o tym w świadectwach, zgodnie 
z art. 13.1 (ii), lub 
fumigacji zgodnie ze specyfikacją ustaloną 
według procedury umieszczonej w artykule 
18.2. W świadectwach, o których mówi art. 
13.1 (ii), należy wymienić aktywne 
materiały, minimalną temperaturę drewna, 
stosunek (g/m3) oraz czas ekspozycji na 
godzinę (h). 

1.3. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno Thuja L., inne niż drewno w 
postaci: 
- wiórów, kawałków, odpadków, trocin, 
ścinek i złomu drewnianego,  
- opakowania drewniane w postaci skrzyń 
do pakowania, klatek, beczek, pudełek, 
koszy, rolek i podobnych opakowań, palet, 
palet skrzyniowych i innych płyt 
załadunkowych,  
- drewna do sztauowania i wspornikowego, 
z materiału niedrewnianego, 
       pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, 
Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i 
USA, gdzie wiadomo, iż występuje 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
Jest okorowane; lub zostało poddane 
procesowi osuszania w piecu (kiln drying), 
a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %. Należy 
to poświadczyć za pomocą pieczęci „kiln 
dried” (wysuszone w piecu) lub „KD”, lub 
inną pieczęcią uznaną międzynarodowo, 
umieszczoną na drewnie lub na każdym 
opakowaniu, zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym; lub 
zostało poddane zabiegom termicznym w 
celu osiągnięcia minimalnej temperatury 
środka 56 ˚C przez co najmniej 30 minut. 
Należy ten fakt poświadczyć poprzez 



pieczęć ‘HT’ umieszczoną na drewnie lub 
na jego opakowaniu zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym, oraz w 
świadectwach, o których mówi art. 13.1 (ii), 
lub 
fumigacji zgodnie z procedurą wymienioną 
w art. 18.2. W świadectwach, o których 
mówi art. 13.1 (ii), należy wymienić 
aktywne materiały, minimalną temperaturę 
drewna, stosunek (g/m3) oraz czas 
ekspozycji na godzinę (h); lub 
został poddany oddziaływaniu 
chemicznemu ciśnieniem przy użyciu 
produktu wybranego zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18.2 W świadectwach 
odnoszących się do artykułu 13.1 (ii), 
należy wykazać materiały aktywne, 
ciśnienie (psi lub kPa), a także stężenie (%). 

1.4. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno Thuja L., w postaci: 
- wiórów, kawałków drewna, ścinek, trocin, 
odpadów i złomu drewnianego, 
       pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, 
Republiki Korei, Meksyku, Tajwanu i 
USA, gdzie wiadomo, iż występuje 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
(a) zostało wyprodukowane z drewna 
zaokrąglonego okorowanego; lub 
(b) zostało wysuszone w piecu (kiln 
drying), a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %; lub 
(c) zostało poddane odpowiedniej fumigacji 
zgodnie ze specyfikacją ustaloną zgodnie z 
procedurą umieszczoną w art. 18.2. W 
świadectwach, o których mówi art. 13.1 (ii), 
należy wymienić aktywne materiały, 
minimalną temperaturę drewna, stosunek 
(g/m3) oraz czas ekspozycji na godzinę (h); 
lub 
(d) zostało poddane odpowiednim zabiegom 
termicznym w celu osiągnięcia temperatury 
środka wynoszącej 56˚C przez co najmniej 
30 minut, ostateczna obróbka musi być 
wykazana w świadectwach, o których 
mowa w artykule 13.1. (ii). 

1.5. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno drzew iglastych (Coniferales), z 
wyjątkiem: 
- wiórów, kawałków, odpadków, ścinek, 
trocin i złomu drewnianego, uzyskane w 
całości lub w części z drzew iglastych,  
- drewniany materiał opakowaniowy w 
formie skrzynek do pakowania, pudełek, 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
(a) pochodzi z obszarów uznanych za wolne 
od: 
- Monochamus spp. (pozaeuropejskie) 
- Pissodes spp. (pozaeuropejskie) 
- Scolytidae spp. (pozaeuropejskie) 
Obszar musi zostać oznaczony w 
świadectwach, o których mówi art. 13.1. 
(ii), w rubryce „kraj pochodzenia”; lub 



koszy, rolek i tym podobnych opakowań, 
palet, palet skrzyniowych i innych płyt 
załadunkowych, koszy paletowych, 
używanych do transportu obiektów 
wszelkiego rodzaju, 
- drewno do sztauowania i wspornikowe z 
materiału niedrewnianego, 
łącznie z tym, które nie zachowało swojej 
naturalnej zaokrąglonej powierzchni, 
pochodzące z Rosji, Kazachstanu i Turcji 

(b) jest okorowany i bez dziur wydrążonych 
przez organizmy z rodzaju Monochamus 
spp. (pozaeuropejskie), których średnica 
jest większa niż 3 mm; lub 
(c) zostało wysuszone w piecu (kiln drying), 
a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %. Należy 
to poświadczyć za pomocą pieczęci „kiln 
dried” (wysuszone w piecu) lub „KD”, lub 
lub innym uznanym międzynarodowym 
oznaczeniem, umieszczonym na drewnie 
lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym; lub 
(d) zostało poddane obróbce termicznej w 
celu osiągnięcia minimalnej temperatury 
środka 56 ˚C przez co najmniej 30 minut. 
Należy to poświadczyć przez pieczęć ‘HT’ 
umieszczoną na drewnie lub na jego 
opakowaniu zgodnie z aktualnym 
przeznaczniem handlowym, a wzmianka o 
tym powinna się znaleźć w świadectwach, o 
których mówi art. 13.1 (ii), lub 
(e) zostało poddane fumigacji zgodnie ze 
specyfikacją uchwaloną według procedury 
określonej w art. 18.2. W świadectwach, o 
których mówi art. 13.1 (ii), należy 
wymienić aktywne materiały, minimalną 
temperaturę drewna, stosunek (g/m3) oraz 
czas ekspozycji na godzinę (h);  
lub 
(f) zostało poddane oddziaływaniu 
chemicznemu ciśnieniem przy użyciu 
produktu wybranego zgodnie z procedurą 
umieszczoną w art. 18.2 W świadectwach, o 
których mówi art. 13.1 (ii), należy wykazać 
materiały aktywne, ciśnienie (psi lub kPa), a 
także stężenie (%). 

1.6. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno drzew iglastych (Coniferales), z 
wyjątkiem: 
- wiórów, kawałków, ścinek, trocin, 
odpadów i złomu drewnianego, uzyskane w 
całości lub w części z drzew iglastych, 
- drewniany materiał opakowaniowy w 
postaci skrzynek do pakowania, pudełek, 
koszy, rolek i tym podobnych opakowań, 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
(a) jest okorowane i bez dziur wydrążonych 
przez organizmy z rodzaju Monochamus 
spp. (pozaeuropejskie), których średnica 
jest większa niż 3 mm; lub 
(b) zostało wysuszone w piecu (kiln 
drying), a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 



palet, palet skrzyniowych i innych płyt 
załadunkowych, koszy paletowych, 
używanych do transportu wszelkiego 
rodzaju obiektów, 
- drewno do sztauowania i wspornikowe z 
materiału niedrewnianego, 
łącznie z tym, które nie zachowało swojej 
naturalnej zaokrąglonej powierzchni, 
pochodzące z państw trzecich (niebędących 
członkiem UE), z wyjątkiem: 
- Rosji, Kazachstanu i Turcji 
państw europejskich 
- Kanady, Chin, Japonii, Republiki Korei, 
Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie wiadomo, 
że występuje Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al.  

obniżony do poziomu poniżej 20 %. Należy 
to poświadczyć za pomocą pieczęci „kiln 
dried” (wysuszone w piecu) lub „KD”, lub 
inną pieczęcią uznaną międzynarodowo, 
umieszczoną na drewnie lub jego 
opakowaniu, zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym; lub 
(c) zostało poddane fumigacji zgodnie ze 
specyfikacją uchwaloną według procedury 
umieszczonej w art. 18.2. W świadectwach, 
o których mówi art. 13.1 (ii), należy 
wymienić aktywne materiały, minimalną 
temperaturę drewna, stosunek (g/m3) oraz 
czas ekspozycji na godzinę (h).; lub  
(d) zostało poddane oddziaływaniu 
chemicznemu za pomocą ciśnienia przy 
użyciu produktu wybranego zgodnie z 
procedurą określoną w art. 18.2 W 
świadectwach, o których mówi art. 13.1 (ii), 
należy wykazać materiały aktywne, 
ciśnienie (psi lub kPa), oraz stężenie (%). 
(e) zostało poddane obróbce termicznej w 
celu osiągnięcia minimalnej temperatury 
środka 56 ˚C przez co najmniej 30 minut. 
Należy to poświadczyć za pomocą pieczęci 
‘HT’ umieszczonej na drewnie lub na jego 
opakowaniu zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym, a wzmianka o 
tym powinna znaleźć się w świadectwach, o 
których mówi art. 13.1 (ii). 

1.7. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno w formie  
- wiórów, kawałków, ścinek, trocin, 
odpadów drewnianych i złomu 
drewnianego uzyskane w całości lub w 
części z drzew iglastych (Coniferales), 
pochodzących z: 
- Rosji, Kazachstanu i Turcji 
- państw pozaeuropejskich z wyjątkiem 
Kanady, Chin, Japonii, Republiki Korei, 
Meksyku, Tajwanu i USA, gdzie wiadomo, 
że występuje Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al.   

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
(a) pochodzi z obszarów uznanych jako 
wolne od: 
- Monochamus spp. (pozaeuropejskie) 
- Pissodes spp. (pozaeuropejskie) 
- Scolytidae spp. (pozaeuropejskie) 
Obszar musi zostać oznaczony w 
świadectwach, o których mowa w art. 13.1. 
(ii), w rubryce „kraj pochodzenia”; lub 
(b) zostało wyprodukowane z drewna 
zaokrąglonego, z któ®ego kora została 
odseparowana; lub 
(c) zostało wysuszone w piecu (kiln drying), 
a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %; lub 
(d) zostało poddane fumigacji zgodnie ze 
specyfikacją ustaloną według procedury 



umieszczonej w art. 18.2. W świadectwach, 
o których mówi art. 13.1 (ii), należy 
wymienić aktywne materiały, minimalną 
temperaturę drewna, stosunek (g/m3) oraz 
czas ekspozycji na godzinę (h); lub  
(e) zostało poddane obróbce termicznej w 
celu osiągnięcia minimalnej temperatury 
środka 56 ˚C przez co najmniej 30 minut. 
Wzmianka o ostatnim zabiegu powinna 
znaleźć się w świadectwach, o których 
mowa w art. 13.1 (ii). 

2. Drewniany materiał opakowaniowy, w 
formie skrzynek, pudełek, koszy, rolek i 
tym podobnych opakowań, palet, palet 
skrzyniowych i innych płyt 
załadunkowych, koszy typu palety, 
używanych do transportu wszelkiego 
rodzaju obiektów, poza drewnem 
nieprzetworzonym o grubości 6 mm lub 
mniej oraz drewno przetworzone lub  
wyprodukowane z użyciem kleju, obróbki 
termicznej i ciśnienia, lub ich kombinacji, 
pochodzące z państw trzecich, oprócz 
Szwajcarii. 

Drewniany materiał opakowaniowy musi: 
 - być wyprodukowany z drewna 
zaokrąglonego i okorowanego oraz, 
- być wymieniony w załączniku I 
międzynarodowych standardów o środkach 
fitosanitarnych nr 15, pochodzącego z FAO, 
o tytule: „Przewodnik po przepisach 
dotyczących drewnianych materiałów 
opakowaniowych w handlu 
międzynarodowym”, oraz 
- posiadać pieczęć z: 
(a) kodem kraju ISO złożonym z dwóch 
liter (np. Albania – AL), kod 
identyfikacyjny producenta oraz kod 
identyfikacyjny sposobu zatwierdzenia 
dezynfekcji, której dokonano w 
drewnianym materiale opakowaniowym, 
znajdujący się na pieczęci, jak to 
wyszczególniono w załączniku II 
standardów międzynarodowych o środkach 
fitosanitarnych nr 15, pochodzącego z FAO, 
o tytule: „Przewodnik po przepisach 
dotyczących drewnianych materiałów 
opakowaniowych w handlu 
międzynarodowym”. Litery „DB” muszą 
być dodane do skrótu środka 
zatwierdzającego i zawarte na wspomnianej 
wyżej pieczęci; oraz 
(b) logo, jak to wyszczególniono w 
załączniku II wspomnianego wyżej 
standardu FAO, w przypadku, gdy 
drewniany materiał opakowaniony został 
wyprodukowany, naprawiony lub 
recyklingowany po 1 marca 2005. Mimo to, 
wymóg ten nie obowiązuje tymczasowo do 
dnia 31 grudnia 2007 r. w przypadku 
drewnianego materiału opakowaniowego 
wyprodukowanego, naprawionego lub 
recynklingowanego przed dniem 28 lutego 



2005. 
Paragraf pierwszy, który mówi, że 
drewniany materiał opakowaniowy musi 
być wykonany z drewna zaokrąglonego i 
okorowanego, będzie obowiązywał od dnia 
1 stycznia 2009 r., Ten paragraf będzie 
ponownie zrewidowany 1 września 2007 r. 

2.1. Drewno Acer saccharum Marsh., 
włącznie z drewnem, które nie zachowało 
swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, z wyjątkiem: 
- drewna przeznaczonego do wytwarzania 
arkuszy forniru, 
- wiór, kawałków, ścinek, trociny, odpadów 
oraz złomu drewnianego, pochodzących z 
USA i Kanady. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało 
wysuszone w piecu (kiln drying), a poziom 
wilgotności, wyrażony w procentach suchej 
masy, został w trakcie obróbki 
przeprowadzanej zgodnie z normami 
czasowymi i termicznymi, obniżony do 
poziomu poniżej 20 %. Należy to 
poświadczyć za pomocą pieczęci „kiln 
dried” (wysuszone w piecu) lub „KD”, lub 
innej pieczęci uznanej międzynarodowo, 
umieszczonej na drewnie lub na jego 
opakowaniu, zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym. 

2.2. Drewno Acer saccharum Marsh. 
przeznaczone do produkcji arkuszy forniru, 
pochodzące z USA i Kanady. 

Urzędowe oświadczenie, iż drewno 
pochodzi z obszaru uznanego za wolny od 
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau i 
jest przeznaczone do produkcji arkuszy 
forniru. 

3. Drewno Quercus L., z wyjątkiem drewna 
w postaci: 
- wiórów, kawałków, ścinek, trocin, 
odpadów i złomu drewnianego, 
- piasty, cylindry, baryłki, wanny i inne 
produkty bednarskie oraz inne części 
drewna, włącznie z pasami do beczki, gdzie 
można udowodnić fakt, że drewno zostało 
wyprodukowane przy zastosowaniu 
wysokiej temperatury minimum 176 ˚ C 
przez 20 minut, łączinie z drewnem, które 
nie zachowało swojej naturalnej 
zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z 
USA. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
(a) zostało wykonane w formie 
kwadratowej, tak, że całkowicie straciło 
swoją zaokrągloną powierzchnię; lub 
(b) zostało okorowane, a zawartość wody 
wynosi poniżej 20 %, co wyrażone jest 
procentem suchej masy; lub 
(c) zostało okorowane i zdezynfekowane za 
pomocą odpowiedniej obróbki gorącym 
powietrzem lub gorącą wodą; lub 
(d) jeśli zostało pocięte, z lub bez 
pozostałości kory pozostałej na drewnie, 
zostało wysuszone w piecu (kiln drying), a 
poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %. Należy 
to udokumentować za pomocą pieczęci 
„kiln dried” (suszone w piecu), lub „KD”, 
lub innej pieczęci uznanej 
międzynarodowo, umieszczonej na drewnie 
lub na jego opakowaniu, zgodnie z 
aktualnym przeznaczeniem handlowym. 

4.  



5. Drewno Platanus L., poza tym, które jest 
w postaci wiórów, kawałków, ścinek, 
trocin, odpadów i złomu drewnianego, 
łącznie z drewnem, które nie zachowało 
swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z USA lub 
Armenii. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało 
wysuszone w piecu (kiln drying), a poziom 
wilgotności, wyrażony w procentach suchej 
masy, został w trakcie obróbki 
przeprowadzanej zgodnie z normami 
czasowymi i termicznymi, obniżony do 
poziomu poniżej 20 %. Należy to 
udokumentować za pomocą pieczęci „kiln 
dried” (suszone w piecu), lub „KD”, lub 
innej pieczęci uznanej międzynarodowo, 
umieszczonej na drewnie lub na jego 
opakowaniu, zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem handlowym. 

6. Drewno Populus L., poza tym, które 
występuje w postaci wiórów, kawałków, 
ścinek, trocin, odpadów i złomu 
drewnianego, łącznie z drewnem, które nie 
zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z kontynentu 
amerykańskiego. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
- jest okorowane; lub 
- że zostało wysuszone w piecu (kiln 
drying), a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %. Należy 
to udokumentować za pomocą pieczęci 
„kiln dried” (suszone w piecu), lub „KD”, 
lub innej pieczęci uznanej 
międzynarodowo, umieszczonej na drewnie 
lub na jego opakowaniu, zgodnie z 
aktualnym przeznaczeniem handlowym. 

7.1. Wymienione lub niewymienione wśród 
kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno w postaci wiórów, kawałków, 
ścinek, trocin, odpadów i złomu 
drewnianego, uzyskanych w całości lub w 
części z: 
- Acer saccharum Marsh., pochodzących z 
USA i Kanady, 
- Platanus L., pochodzących z USA i 
Armenii, 
- Populus L., pochodzących z kontynentu 
amerykańskiego. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
zostało wyprodukowane z drewna 
zaokrąglonego okorowanego; lub 
zostało wysuszone w piecu (kiln drying), a 
poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %; lub 
został poddany odpowiedniej fumigacji 
zgodnie ze specyfikacją uchwaloną zgodnie 
z procedurą określoną w art. 18.2 W 
świadectwach, o których mówi art. 13.1 (ii), 
należy wymienić aktywne materiały, 
minimalną temperaturę drewna, stosunek 
(g/m3) oraz czas ekspozycji na godzinę (h); 
lub 
zostało poddane odpowiedniej obróbce 
termicznej, w celu uzyskania temperatury 
środka 56 ˚ C przez co najmniej 30 minut, 
ostateczna obróbka musi zostać wykazana 
w świadectwach, o których mówi w art. 
13.1 (ii) 



7.2. Wymieniony lub niewymienione 
wśród kodów CN w załączniku V, część B, 
drewno w formie wiórów, kawałków, 
ścinek, trocin, odpadów i złomu 
drewnianego, uzyskanych w całości lub w 
części z Quercus L. pochodzącego z USA. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno: 
zostało wysuszone w piecu (kiln drying), a 
poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %; lub 
został poddany odpowiedniej fumigacji 
zgodnie ze specyfikacją uchwaloną zgodnie 
z procedurą określoną w art. 18.2 W 
świadectwach, o których mówi art. 13.1 (ii), 
należy wymienić aktywne materiały, 
minimalną temperaturę drewna, stosunek 
(g/m3) oraz czas ekspozycji na godzinę (h); 
lub 
zostało poddane odpowiedniej obróbce 
termicznej, w celu uzyskania temperatury 
środka 56 ˚ C przez co najmniej 30 minut, 
ostateczna obróbka musi zostać wykazana 
w świadectwach, o których mowa w 
artykule 13.1 (ii) 

7.3. Odseparowana kora drzew iglastych 
(Coniferales), pochodząca w państw 
pozaeuropejskich. 

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało 
poddane odpowiedniej fumigacji zgodnie ze 
specyfikacją uchwaloną zgodnie z 
procedurą określoną w artykule 18.2. W 
świadectwach, o których mówi art. 13.1 (ii), 
należy wymienić aktywne materiały, 
minimalną temperaturę drewna, stosunek 
(g/m3) oraz czas ekspozycji na godzinę (h); 
lub 
zostało poddane odpowiedniej obróbce 
termicznej, w celu uzyskania temperatury 
środka 56 ˚ C przez co najmniej 30 minut, 
ostateczna obróbka musi zostać wykazana 
w świadectwach, o których mowa w art. 
13.1 (ii) 

8. Drewno używane w celu wydzielenia lub 
wzmocnienia ładunku z materiału 
niedrewnianego, łącznie z takim, które nie 
zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, poza drewnem 
nieprzetworzonym o grubości 6 mm lub 
mniej, oraz drewno przetworzone, 
wyprodukowane przy użyciu kleju, obróbki 
termicznej i ciśnienia lub przez ich 
kombinację, które pochodzi z państw 
trzecich, oprócz Szwajcarii. 

Drewno musi: 
(a) być wyprodukowane z drewna 
zaokrąglonego i okorowanego; oraz 
- być wymienione w załączniku I 
standardów międzynarodowych o środkach 
fitosanitarnych (ISPM) nr 15 pochodzące z 
FAO, o tytule: Przewodnik po przepisach 
dotyczących drewnianych materiałów 
opakowaniowych w handlu 
międzynarodowym; oraz 
- posiadać pieczęć przynajmniej z dwoma 
literami ISO kodu kraju, jeden kod 
identyfikacyjny producenta oraz kod 
identyfikacyjny wybranej metody, którą 



przyjęto dla opakowania z drewna, jak to 
wyszczególniono w załączniku II 
standardów międzynarodowych o środkach 
fitosanitarnych (ISPM) 
nr 15, pochodzące z FAO, o tytule: 
Przewodnik po przepisach dotyczących 
drewnianych materiałów opakowaniowych 
w handlu międzynarodowym. Litery „DB” 
należy dodać jako skróty środka przyjętego 
na wyżej wspomnianej pieczęci, lub 
tymczasowo do 31 grudnia 2007; 
(b) musi być wykonane z drewna 
okorowanego, wolnego od organizmów 
szkodliwych oraz oznak działalności 
żywych szkodników. 
Pierwszy wiersz punktu (a), gdzie wymaga 
się, aby opakowanie drewniane było 
wykonane z zaokrąglonego i okorowanego 
drewna, będzie obowiązywał dopiero od 1 
stycznia 2009. Niniejszy paragraf zostanie 
zrewidowany 1 września 2007.  

8.1. Rośliny drzew iglastych (Coniferales), 
z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące 
z krajów pozaeuropejskich 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(1), należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że rośliny zostały wyhodowane w 
szkółkach, a miejsce uprawy jest wolne od 
Pissodes ssp. (pozaeuropejskiego). 

8.2 Rośliny drzew iglastych (Coniferales), 
liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem 
owoców i nasion, pochodzące z państw 
pozaeuropejskich 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(1) i załączniku IV (A) (I) (8.1), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny 
zostały wyhodowane w szkółkach, a 
miejsce uprawy jest wolne od Scolytidae 
spp. (pozaeuropejskiego). 

9. Rośliny Pinus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(1) oraz załączniku IV (A) (I) (8.1) (8.2), 
należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Scirrhia acicola (Dearn.) 
Siggers lub Scirrhia pini Funk i Parker. 

10. Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea 
A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i 
Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych załączniku III część A 
ust. 1 i załączniku IV (A) (1) (8.1) (8.2) lub 
(9), należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 



jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Melampsora medusae 
Thümen. 

11.01. Rośliny Quercus L., z wyjątkiem 
owoców i nasion, pochodzące z USA 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(2), należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że rośliny pochodzą z obszaru, na którym 
nie odnotowano Ceratocystis fagacearum 
(Bretz) Hunt. 

11.1. Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., 
z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące 
z państw pozaeuropejskich 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych z załączniku III (A)(2) 
oraz załączniku IV (A) (I)(11.01), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych symptomów 
Cronartium spp. (pozaeuropejskie). 

11.2. Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(2) i IV (A) (I) (11.1), należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że:  
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr; lub 
b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr. 

11.3. Rośliny Corylus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z Kanady i USA 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
rośliny zostały wyhodowane w szkółce i: 
(a) pochodzą z obszaru państwa 
eksportującego uznanego przez krajowe 
służby ochrony roślin tego kraju, jako 
wolny od Anisogramma anomala (Peck) E. 
Müller, zgodnie z standardami 
międzynarodowymi o środkach 
fitosanitarnych, które jest wymienione w 
odnośnych świadectwach w artykule 7. i 8. 
tej dyrektywy w rubryce „Dodatkowe 
oświadczenie”, lub 
(b) pochodzą z miejsca uprawy w kraju 
eksportującym wyznaczonym przez krajowe 
służby ochrony roślin tego kraju, jako 
wolne od Anisogramma anomala (Peck) E. 
Müller w oparciu o urzędowe kontrole 
wykonane w miejscu uprawy lub w jego 



bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia 
trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych, zgodnie z odpowiednimi 
środkami fitosanitarnymi wymienionymi w 
odnośnych świadectwach w artykule 7. i 8. 
tej dyrektywy w rubryce „Dodatkowe 
oświadczenie” i zostały uznane za wolne od 
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. 

12. Rośliny Platanus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z USA lub Armenii 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ceratocystis fimbriata f. sp. 
platani Walter. 

13.1. Rośliny Populus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw trzecich (niebędących członkiem 
UE) 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(3) należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Melampsora medusae 
Thümen. 

13.2. Rośliny Populus L., z wyjątkiem 
owoców i nasion, pochodzące z państw 
kontynentu amerykańskiego 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(3) i IV (A) (I) (13.1), należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w 
miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Mycosphaerella 
populorum G. E. Thompson. 

14. Rośliny Ulmus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw Ameryki Północnej 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Elm phlöem necrosis 
mycoplasm (nekrozy łyka wiązu). 

15. Rośliny Chaenomeles Lindl., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Prunus L. i Pyrus L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z państw pozaeuropejskich 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(9) i (18) oraz załączniku III (B) (1) należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
- rośliny pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Monilinia fructicola (Winter) 
Honey; lub 
- rośliny pochodzą z regionu uznanego za 
wolny od Monilinia fructicola (Winter) 
Honey, zgodnie z procedurą przewidzianą 



w art. 18 (2), i od rozpoczęcia ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu 
uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Monilinia 
fructicola (Winter) Honey. 

16. Od 15 lutego do 30 września, owoce 
Prunus L. pochodzące z państw 
pozaeuropejskich 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
- owoce pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Monilinia fructicola (Winter) 
Honey; lub 
- owoce pochodzą z obszaru uznanego za 
wolny od Monilinia fructicola (Winter) 
Honey, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 18(2); lub 
- owoce zostały poddane kontroli i 
odpowiednim zabiegom, przed zbiorem 
i/lub wywozem w celu zapewnienia, że są 
wolne od Monilinia spp. 

16.1. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z 
państw trzecich (niebędących członkiem 
UE) 

Owoce powinny być pozbawione szypułek i 
liści, a na ich opakowaniu powinno być 
umieszczone odpowiednie oznaczenie 
pochodzenia. 

16.2. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z 
państw trzecich (niebędących członkiem 
UE) 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
owoców wymienionych w załączniku IV 
(A) (I) (16.1), (16.3), (16.4) i (16.5), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
a) owoce pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Xanthomonas campestris 
(wszystkich szczepów wywołujących 
choroby Citrus) zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18(2), lub 
b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za 
wolny od Xanthomonas campestris 
(wszystkich szczepów wywołujących 
choroby Citrus) zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18(2), o czym jest 
wzmianka w świadectwach, określonych w 
art. 7 lub art. 8 niniejszej dyrektywy, 
c) poza tym, 
- zgodnie z procedurą urzędowej kontroli i 
badania, od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego na polu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Xanthomonas campestris 
(wszystkich szczepów wywołujących 
choroby Citrus) i  
u żadnego z zebranych na polu uprawy 
owoców nie stwierdzono objawów 
występowania Xanthomonas campestris 



(wszystkich szczepów wywołujących 
choroby Citrus), 
a owoce zostały poddane działaniu 
ortofenylofenylanu sodu (sodium 
orthophenylphenate), wymienionego na 
świadectwach, określonych w art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, 
owoce zostały zapakowane na miejscu 
uprawy lub zarejestrowanym centrum 
dystrybucyjnym, lub 
- spełnione są wymogi systemu certyfikacji 
uznane za równoważne z powyższymi 
przepisami zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18(2). 

16.3. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z 
państw trzecich (niebędących członkiem 
UE). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
owoców wymienionych w załączniku IV 
(A) (I) (16.1), (16.2), (16.4) i (16.5), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) owoce pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Cercospora angolensis Carv. et 
Mendes, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 18(2), lub  
(b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za 
wolny od Cercospora angolensis Carv. et 
Mendes, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 18 (2), a wzmianka o tym znjaduje się 
w świadectwach, określonych w art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, lub  
c) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na polu uprawy lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Cercospora angolensis Carv. 
et Mendes, i 
podczas odpowiedniego urzędowego 
badania u żadnego z zebranych owoców nie 
stwierdzono objawów występowania tego 
organizmu. 

16.4. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców Citrus aurantium L., pochodzące z 
państw trzecich (niebędących członkiem 
UE). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
owoców wymienionych załączniku IV (A) 
(I) (16.1), (16.2), (16.3) i (16.5) należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
(a) owoce pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Guignardia citricarpa Kiely 
(wszystkich szczepów wywołujących 
choroby Citrus), zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18(2), lub  
(b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za 
wolny od Guignardia citricarpa Kiely 
(wszystkich szczepów wywołujących 



choroby Citrus), zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18(2) i wymienionego 
na świadectwach, określonych w art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, lub  
(c) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na polu uprawy lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono 
żadnych objawów występowania 
Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich 
szczepów wywołujących choroby Citrus), a 
podczas odpowiedniego urzędowego 
badania u żadnego z zebranych z pola 
uprawy owoców nie stwierdzono objawów 
występowania tego organizmu, lub  
(d) owoce pochodzą z pola uprawy 
poddanego stosownym zabiegom przeciw 
Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich 
szczepów wywołujących choroby Citrus), i 
podczas odpowiedniego urzędowego 
badania u żadnego z zebranych owoców nie 
stwierdzono objawów występowania tego 
organizmu. 

16.5. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z 
państw trzecich, w których Tephritidae 
(pozaeuropejskie) zostały stwierdzone na 
tych owocach. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
owoców wymienionych w załączniku III 
(B) (2) i (3) oraz załączniku IV (A) (I) 
(16.1), (16.2) i (16.3) należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że:  
(a) owoce pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od wspomnianych organizmów; 
lub, jeżeli spełnienie tego wymogu nie jest 
możliwe, 
(b) w wyniku urzędowych kontroli 
przeprowadzanych co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających zbiór od rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w 
miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie stwierdzono żadnych 
objawów występowania omawianych 
organizmów, a podczas odpowiedniego 
urzędowego badania u żadnego z zebranych 
owoców nie stwierdzono objawów 
występowania tego organizmu; lub, jeżeli 
spełnienie tego wymogu również nie jest 
możliwe, 
(c) w wyniku odpowiedniego urzędowego 
badania przeprowadzonego na 
reprezentatywnej próbce owoce okazały się 
wolne od omawianych organizmów na 
wszystkich etapach swojego rozwoju; lub, 



jeżeli spełnienie tego wymogu również nie 
jest możliwe, 
(d) owoce poddane zostały stosownym 
zabiegom poprzez wystawienie ich na 
działanie gorącej pary, zimna lub zabiegowi 
szybkiego schładzania, które to zabiegi 
okazały się skuteczne przeciwko 
omawianym organizmom, nie szkodząc 
przy tym owocom lub, o ile zastosowanie 
tych zabiegów nie było możliwe, 
stosownym zabiegom chemicznym, które 
dopuszcza legislacja wspólnotowa. 

17. Rośliny Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.), Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L., i Sorbus L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(9), (9.1), (18) oraz załączniku III (B) (1) 
lub załączniku IV (A) (I) (15), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
(a) rośliny pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl 
et al., zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 18(2); lub  
(b) rośliny pochodzą z obszarów wolnych 
od organizmów szkodliwych, w związku z 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
o odpowiednich środkach fitosanitarnych 
oraz zgodnie z procedurą wymienioną w art. 
18(2); lub 
(c) rośliny, u których w miejscu uprawy lub 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiły 
objawy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et 
al., zostały zniszczone. 

18. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion oraz roślin Araceae, 
Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i 
Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z 
podłożem. 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych załączniku III (A) 
(16), należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że:  
(a) rośliny pochodzą z państwa uznanego za 
wolne od Radopholus citrophilus Huellel et 
al. i Radophilus similis (Cobb) Thorne; lub 
(b) reprezentatywna próbka gleby i korzeni 
z miejsca uprawy była przedmiotem, od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego, urzędowych badań 
nematologicznych na obecność, co 
najmniej, Radopholus citrophilus Huettel et 
al. oraz Radopholus similis (Cobb) Thorne i 
zostały uznane, na podstawie 
wspomnianych badań, za wolne od 
omawianych organizmów. 

19.1. Rośliny Crataegus L., przeznaczone Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 



do sadzenia, z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z państw, w których występuje 
Phyllosticta solitaria Ell. i Ev. 

roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(9) i (18) oraz załączniku IV (A) (I) (15) i 
(17) należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że na roślinach w miejscu uprawy od 
początku ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych 
objawów Phyllosticta solitaria Ell. i Ev. 

19.2. Rośliny Cydonia Mill., Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., 
Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w 
których na odpowiednich rodzajach roślin 
występują określone organizmy szkodliwe. 
Organizmami szkodliwymi, o których 
mowa, są:  
- dla Fragaria L.: 
Phytophtora fragariae Hickman var. 
fragariae, 
wirus mozaiki arabety (Arabis mosaic 
virus), 
wirus pierścieniowej plamistości maliny 
(Raspberry ringspot virus), 
wirus marszczycy truskawki (Strawberry 
crinkle virus), 
utajony wirus pierścieniowej plamistości 
truskawki (Strawberry latent ringspot 
virus), 
wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści 
truskawek (Strawberry mild yellow edge 
virus), 
wirus czarnej pierścieniowej plamistości 
pomidora (Tomato black ring virus) 
Xanthomonas fragariae Kennedy i King; 
dla Malus Mill.: 
Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.; 
dla Prunus L.: 
fitoplazma liściozwoju bledniczego moreli 
(Apricot chlorotic leafroll mycoplasm), 
Xanthomonas campestris pv. prunis 
(Smith) Dye, 
dla Prunus persica (L.) Batsch: 
Pseudomonas syringae pv. persicae 
(Prunier et al.) Young et al.; 
dla Pyrus L.: 
Phyllostica solitaria Ell. i Ev.; 
dla Rubus L.: 
wirus mozaiki arabety, 
wirus pierścieniowej plamistości maliny, 
utajony wirus pierścieniowej plamistości 
truskawki, 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin, wymienionych odpowiednio w 
załączniku III (A) (9) i (18) oraz w 
załączniku IV (A) (I) (15) i (17), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że na 
roślinach w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano, od początku ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego, objawów 
chorobowych spowodowanych 
omawianymi organizmami szkodliwymi. 



wirus czarnej pierścieniowej plamistości 
pomidora; 
dla wszystkich gatunków: 
pozaeuropejske wirusy i organizmy 
wirusopodobne 
20. Rośliny Cydonia Mill. i Pyrus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z państw trzecich, w 
których występuje fitoplazma zaniku 
gruszy (Pear decline mycoplasm). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(9) i (18) oraz załączniku IV (A) (I) (15), 
(17) i (19.2) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że rośliny w miejscu uprawy 
i jego bezpośrednim sąsiedztwie, które 
wykazały symptomy, dające podstawę do 
podejrzenia o zakażenie fitoplazmą zaniku 
gruszy (Pear decline mycoplasm), zostały 
zniszczone w tym miejscu w okresie 
ostatnich trzech pełnych cyklów 
wegetacyjnych. 

21.1. Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw, w których występują omawiane 
organizmy szkodliwe. 
Organizmami szkodliwymi, o których 
mowa, są:  
utajony wirus "C" truskawki (Strawberry 
latent „C” virus), 
wirus otaśmienia nerwów truskawki 
(Strawberry vein banding virus), 
fitoplazma "czarciej miotlastości" 
truskawki (Strawberry witches’ broom 
mycoplasm) 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(18) i załączniku IV (A) (I) (19.2) należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
(a) rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z 
nasion: 
uzyskały urzędowe świadectwo, zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i zostały poddane urzędowym 
badaniom przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów szkodliwych, 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
okazały się wolne od tych organizmów, lub 
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały w ostatnich 
trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu badaniu, 
przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów szkodliwych 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
metod równoważnych, w wyniku których 
okazały się wolne od omawianych 
organizmów; 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu 
uprawy lub u roślin wrażliwych w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania choroby wywołanej przez 



omawiane organizmy szkodliwe. 
21.2. Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw, w których występuje 
Aphelenchoides besseyi Christie. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(18) oraz załączniku IV (A) (I) (19.2) i 
(21.1) urzędowe oświadczenie, że: 
(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
Aphelenchoides besseyi Christie; lub  
(b) w przypadku roślin w hodowlach 
tkankowych (in vitro), że pochodzą od 
roślin spełniających wymogi sekcji (a) tego 
punktu lub zostały poddane, z 
zastosowaniem odpowiednich metod 
nematologicznych, w wyniku których 
okazały się wolne od Aphelenchoides 
besseyi Christie. 

21.3. Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(18) oraz załączniku IV (A) (I) (19.2), 
(21.1) i (21.2) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że rośliny pochodzą z 
obszaru uznanego za wolny od Anthonomus 
signatus Say i Anthonomus bisignifer 
(Schenkling). 

22.1. Rośliny Malus Mill., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw, w których na Malus Mill. 
występują omawiane organizmy szkodliwe. 
Organizmami szkodliwymi, o których 
mowa, są:  

wirus liściozwoju czereśni (Cherry rasp 
leaf virus) (nazwa amerykańska), 

wirus pierścieniowej plamistości pomidora 
(Tomato ringspot virus). 

Z zastrzeżniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(9) i (18) oraz załączniku III (B) (1) oraz 
załączniku IV (A) (I) (15), (17) i (19.2) 
należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
(a) rośliny: uzyskały urzędowe świadectwo 
zgodnie z procedurą certyfikacyjną 
wymagającą pochodzenia w prostej linii z 
materiału utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i zostały poddane urzędowym 
badaniom przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów szkodliwych, 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
okazały się wolne od omawianych 
organizmów; lub 
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały w ostatnich 
trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu badaniu 
przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów szkodliwych 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
metod równoważnych, w wyniku których 



okazały się wolne od omawianych 
organizmów; 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu 
uprawy lub u roślin wrażliwych w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania choroby wywołanej przez 
omawiane organizmy szkodliwe. 

22.2. Rośliny Malus Mill., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw, w których występuje fitoplazma 
proliferacji jabłoni (Apple proliferation 
mycoplasm). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(9) i (18) oraz załączniku III (B) (1) oraz 
załączniku IV (A) (I) (15), (17), (19.2) i 
(22.1) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że: (a) rośliny pochodzą z 
obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy 
proliferacji jabłoni; lub  
(b) (aa) rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z 
nasion: 
uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały urzędowym 
badaniom przynajmniej na występowanie 
fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
okazały się wolne od omawianych 
organizmów szkodliwych; lub 
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały w ostatnich 
sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu badaniu 
przynajmniej na występowanie fitoplazmy 
proliferacji jabłoni, przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub metod 
równoważnych, w wyniku którego okazały 
się wolne od omawianych organizmów 
szkodliwych; 
(bb) od rozpoczęcia ostatnich trzech 
pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w 
miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w 
ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania choroby wywołanej przez 
fitoplazmę proliferacji jabłoni. 

23.1. Rośliny z gatunku Prunus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 



nasion, pochodzące z państw, w których 
występuje wirus ospowatości śliw (Plum 
pox virus, szarka): 
Prunus amygdalus Batsch, 
Prunus armeniaca L., 
Prunus blireiana Andre, 
Prunus brigantina Vill., 
Prunus cerasifera Ehrh., 
Prunus cistena Hansen, 
Prunus curdica Fenzl i Fritsch., 
Prunus domestica spp. domestica L., 
Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. 
Schneid., 
Prunus domestica spp. italica (Borkh.) 
Hegi., 
Prunus glandulosa Thunb., 
Prunus holosericea Batal., 
Prunus hortulana Bailey, 
Prunus japonica Thunb., 
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 
Prunus maritima Marsh., 
Prunus mume Sieb. i Zucc., 
Prunus nigra Ait., 
Prunus persica (L.) Batsch, 
Prunus salicina L., 
Prunus sibirica L., 
Prunus simonii Carr., 
Prunus spinosa L., 
Prunus tomentosa Thunb., 
Prunus triloba Lindl., 
inne gatunki Prunus L. wrażliwe na wirus 
ospowatości śliw (Plum pox virus, szarka). 

(9) i (18) oraz załączniku IV (A) (I) (15) i 
(19.2) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z 
nasion: 
uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i zostały poddane urzędowym 
badaniom przynajmniej na występowanie 
wirusa ospowatości śliw (szarka), przy 
użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
okazały się wolne od omawianego 
organizmu; lub 
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały w ostatnich 
trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu badaniu 
przynajmniej na występowanie wirusa 
ospowatości śliw (szarka), przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub metod 
równoważnych, w wyniku którego okazały 
się wolne od omawianego organizmu 
szkodliwego; 
(b) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych 
cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu 
uprawy lub u roślin wrażliwych w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania choroby wywołanej przez 
wirusa ospowatości śliw (szarka); 
(c) rośliny w miejscu uprawy, które 
wykazują symptomy choroby wywołanej 
innymi wirusami lub czynnikami 
chorobotwórczymi typu wirusowego 
zostały usunięte. 

23.2. Rośliny z gatunku Prunus L., 
przeznaczone do sadzenia, 
(a) pochodzące z państw, w których na 
roślinach Prunus L. występują omawiane 
organizmy szkodliwe; 
(b) z wyjątkiem nasion pochodzących z 
państw, w których występują omawiane 
organizmy szkodliwe; 
(c) z wyjątkiem nasion pochodzących z 
państw pozaeuropejskich, w których 
występują omawiane organizmy szkodliwe; 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych odpowiednio w 
załączniku III (A) (9) i (18) lub załączniku 
IV (A) (I) (15), (19.2) i (23.1) należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
(a) rośliny: 
uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały urzędowym 



Organizmy szkodliwe, o których mowa, to: 
w przypadku (a): 
wirus pierścieniowej plamistości pomidora 
(Tomato ringspot virus); 
w przypadku (b): 
wirus szorstkości liści czereśni (Cherry 
rasp leaf virus) (nazwa amerykańska), 
wirus mozaiki brzoskwiniowej (Peach 
mosaic virus) (nazwa amerykańska), 
rzekoma riketsja brzoskwini (Peach phony 
rickettsia), 
fitoplazma rozetkowatości brzoskwini 
(Peach rosette mycoplasm), 
fitoplazma żółtaczki brzoskwini (Peach 
yellows mycoplasm), 
Plum line pattern virus (nazwa 
amerykańska), 
fitoplazma choroby X brzoskwini (Peach 
X-disease mycoplasm); 
w przypadku (c): 
- wirus drobnienia czereśni (Little cherry 
pathogen). 

badaniom przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów szkodliwych, 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
okazały się wolne od omawianych 
organizmów szkodliwych, lub 
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały w ostatnich 
trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu badaniu 
przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów, przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub metod 
równoważnych, w wyniku którego okazały 
się wolne od omawianych organizmów 
szkodliwych; 
(b) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych 
cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu 
uprawy lub u roślin wrażliwych w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania chorób wywoływanych 
przez omawiane organizmy szkodliwe. 

24. Rośliny Rubus L., przeznaczone do 
sadzenia: 
(a) pochodzące z państw, w których na 
Rubus L. występują omawiane organizmy 
szkodliwe; 
(b) z wyjątkiem nasion pochodzące z 
państw, w których występują omawiane 
organizmy szkodliwe. 
Organizmami szkodliwymi, o których 
mowa, są:  
w przypadku (a): 
wirus pierścieniowej plamistości pomidora 
(Tomato ringspot virus), 
utajony wirus jeżyny (Black raspberry 
latent virus), 
wirus liściozwoju czereśni (Cherry leafroll 
virus), 
wirus nekrotycznej pierścieniowej 
plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot 
virus); 
w przypadku (b): 
wirus kędzierzawki maliny (Raspberry leaf 
curl virus) (amerykański), 
wirus szorstkowatości liści czereśni 
(Cherry rasp leaf virus) (amerykański) 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (19.2),  
(a) rośliny powinny być wolne od mszyc, w 
tym jaj mszyc; 
(b) urzędowe oświadczenie, że: 
(aa) rośliny: 
uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały urzędowym 
badaniom przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów szkodliwych, 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
okazały się wolne od omawianych 
organizmów szkodliwych, lub 
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddane zostały w ostatnich 
sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu badaniu 
przynajmniej na występowanie 
omawianych organizmów, przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub metod 



równoważnych, w wyniku którego okazały 
się wolne od omawianych organizmów 
szkodliwych, 
(bb) od rozpoczęcia ostatnich pełnych cykli 
wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy 
lub u roślin wrażliwych w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania chorób wywoływanych 
przez omawiane organizmy szkodliwe. 

25.1. Bulwy Solanum tuberosum L., 
pochodzące z państw, w których występuje 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival. 

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
bulw wymienionych w załączniku III (A) 
(10), (11) i (12), należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) bulwy pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival (wszystkich ras 
oprócz rasy 1, wspólnej rasy europejskiej) i 
od rozpoczęcia właściwego okresu na 
miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival; lub 
(b) w państwie pochodzenia przestrzegane 
były przepisy uznane za równoważne z 
przepisami wspólnotowymi dotyczącymi 
zwalczania Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 (2). 

25.2. Bulwy Solanum tuberosum L. Z zastrzeżeniem przepisów wymienionych 
w załączniku III (A) (10), (11) i (12) oraz 
załączniku IV (A) (I) (25.1), urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) bulwy pochodzą z państw uznanych za 
wolne od Clavibacter michiganensis spp. 
sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) 
Davis et al.; lub 
(b) w państwie pochodzenia przestrzegane 
były przepisy uznane za równoważne z 
przepisami wspólnotowymi dotyczącymi 
zwalczania Clavibacter michiganensis spp. 
sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) 
Davis et al., zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 (2). 

25.3. Bulwy Solanum tuberosum L., z 
wyjątkiem wczesnych ziemniaków, 
pochodzące z państw, w których występuje 
wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka 
(Potato spindle tuber viroid). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
bulw wymienionych w załączniku III (A) 
(10), (11) i (12) oraz załączniku IV (A) (I) 
(25.1) i (25.2) uniemożliwienie 
kiełkowania. 

25.4. Bulwy Solanum tuberosum L., Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 



przeznaczone do sadzenia. bulw wymienionych w załączniku III A 
(10), (11) i (12) oraz załączniku IV (A) (I) 
(25.1), (25.2) i (25.3) należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że bulwy 
pochodzą z pola uznanego za wolne od 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens i Globodera pallida (Stone) 
Behrens, i 
(aa) bulwy pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Pseudomanas solanacearum 
(Smith) Smith; lub  
(bb) na obszarach, w których występuje 
Pseudomanas solanacearum (Smith) 
Smith, bulwy pochodzą z miejsca uprawy 
uznanego za wolne od Pseudomanas 
solanacearum (Smith) Smith lub uznanego 
za takie w wyniku przeprowadzenia 
odpowiedniej procedury mającej na celu 
wytępienie Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 (2); i  
(cc) bulwy pochodzą z obszarów, na 
których nie występuje Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. (wszystkie 
populacje) i Meloidogyne fallax Karssen;  
(dd) na obszarach, na których występuje 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
(wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax 
Karssen,  
zarówno bulwy pochodzące z miejsca 
uprawy uznanego za wolne od Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. (wszystkie 
odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen na 
podstawie rocznego przeglądu zarażonych 
upraw w drodze badania wzrokowego tych 
upraw w odpowiednich okresach zarówno 
w formie badania wzrokowego części 
zewnętrznych bulw, jak też przeciętych 
bulw, po zbiorach ziemniaków 
uprawianych w miejscu produkcji; lub 
losowo wybrane bulwy po zbiorach 
podlegają zarówno sprawdzeniu na 
obecność objawów po zastosowaniu 
właściwej metody, jak i testom 
laboratoryjnym oraz badania zarówno 
wzrokowego dotyczącego części 
zewnętrznych i bulw przeciętych, we 
właściwym okresie oraz we wszystkich 
przypadkach w momencie zamykania 
opakowań lub kontenerów przed sprzedażą 



zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 
66/403/EWG z dnia 14 czerwca 1996 r. w 
sprawie sprzedaży sadzeniaków i braku 
objawów Meloidogyne chitwoodi Golden et 
al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne 
fallax Karssen. 

25.5. Rośliny Solanaceae, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw, w których występuje fitoplazma 
stolburu ziemniaka. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
bulw wymienionych w załączniku III (A) 
(10), (11), (12) i (13) oraz załączniku IV 
(A) (I) (25.1), (25.2), (25.3) i (25.4) należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania fitoplazmy stolburu 
ziemniaka (Potato stolbur mycoplasm). 

25.6. Rośliny Solanaceae, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem bulw Solanum 
tuberosum L. i nasion Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 
pochodzące z państw, w których występuje 
wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka 
(Potato spindle tuber viroid). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(12) i (13) oraz załączniku IV (A) (I) (25.5) 
należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania wiroidu wrzecionowatości 
bulw ziemniaka. 

25.7. Rośliny Capsicum annuum L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw., Musa L., Nicotiana L. i Solanum 
melongena L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w 
których występuje Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(11) i (13) oraz załączniku IV (A) (I) (25.5) 
i (25.6), należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith; lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu 
uprawy nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith. 

25.8. Bulwy Solanum tuberosum L., z 
wyjątkiem przeznaczonych do sadzenia. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
bulw wymienionych w załączniku III (A) 
(12) oraz załączniku IV (A) (I) (25.1), 
(25.2) i (25.3) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że bulwy pochodzą z 
obszarów, w których nie występuje 
Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith. 

26. Rośliny Humulus lupulus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na chmielu w miejscu 
uprawy nie zaobserwowano żadnych 



objawów występowania Verticillium albo-
atrum Reinke i Berthold i Verticillium 
dahliae Klebahn. 

27.1. Rośliny Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L., i Pelargonium l'Hérit. 
ex Ait., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych oznak 
występowania Heliothis armigera Hübner 
lub Spodoptera littoralis (Boisd.); lub 
(b) rośliny poddane zostały stosownym 
zabiegom dla ochrony ich przed 
wspomnianymi organizmami. 

27.2. Rośliny Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. 
ex Ait., z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (27.1) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych oznak 
występowania Spodoptera eridiana Cramer, 
Spodoptera frugiperda Smith lub 
Spodoptera litura (Fabricius); lub 
(b) rośliny poddane zostały stosownym 
zabiegom dla ochrony ich przed 
wspomnianymi organizmami. 

28. Rośliny Dendranthema (DC.) Des 
Moul., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (27.1) i (27.2) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) rośliny pochodzą w najwyżej trzecim 
pokoleniu od materiału, który w wyniku 
testów wirologicznych okazał się wolny od 
wiroidu karłowatości chryzantemy 
(Chrysanthemum stunt viroid) lub pochodzą 
bezpośrednio od materiału, którego 
reprezentatywna próbka, nie mniejsza od 
10%, okazała się, w wyniku oficjalnego 
badania przeprowadzonego w momencie 
kwitnienia, wolna od wspomnianego 
organizmu;  
(b) rośliny i sadzonki: 
pochodzą z gospodarstwa, w którym 
podczas oficjalnych inspekcji 
przeprowadzanych co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono 
żadnych objawów Puccina horiana 
Hennings, i w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających wywóz nie stwierdzono 



żadnych objawów występowania Puccina 
horiana Hennings, lub 
poddane zostały stosownym zabiegom 
przeciw Puccinia horiana Hennings; 
(c) w przypadku sadzonek 
nieukorzenionych nie zaobserwowano u 
nich lub u roślin, od których pochodzą, 
żadnych objawów występowania Didymella 
ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx, 
lub w przypadku sadzonek ukorzenionych 
nie zaobserwowano na nich lub w 
środowisku, w którym zostały zasadzone, 
żadnych objawów Didymella ligulicola 
(Baker, Dimock i Davis) v. Arx. 

29. Rośliny Dianthus L. przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (27.1) i (27.2) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
Rośliny pochodzą bezpośrednio od 
sadzonek macierzystych, które w wyniku 
oficjalnie zatwierdzonych testów, 
przeprowadzonych co najmniej raz w 
okresie ostatnich dwóch lat, okazały się 
wolne od Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola (Hellmers) Dickey, 
Pseudomonas caryophyli (Burkholder) Starr 
i Burkholder oraz Phialophora cinerescens 
(Wollenw.) Van Beyma, u roślin nie 
zaobserwowano objawów występowania 
wspomnianych wyżej organizmów 
szkodliwych. 

30. Cebulki Tulipa L. i Narcissus L., z 
wyjątkiem tych, których opakowanie lub 
jakikolwiek inny element powinien 
potwierdzać, że są przeznaczone do 
sprzedaży konsumentom finalnym, którzy 
nie prowadzą zawodowo produkcji 
kwiatów ciętych. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjew. 

31. Rośliny Pelargonium L'Hérit. ex Ait., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z państw, w których 
występuje wirus pierścieniowej plamistości 
pomidora (Tomato ringspot virus): 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (27.1) i (27.2), 

(a) w których nie występuje Xiphinema 
americanum Cobb sensu lato (populacje 
pozaeuropejskie) lub inni nosiciele wirusa 
pierścieniowej plamistości pomidora. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
rośliny:  
(a) pochodzą bezpośrednio z miejsca 
uprawy uznanego za wolne od wirusu 
pierścieniowej plamistości pomidora; lub 
(b) są najwyżej czwartym pokoleniem i 
pochodzą od sadzonek macierzystych, które 



w wyniku oficjalnie zatwierdzonego 
systemu testów wirologicznych okazały się 
wolne od wirusa pierścieniowej plamistości 
pomidora. 

(b) w których występuje Xiphinema 
americanum Cobb sensu lato (populacje 
pozaeuropejskie) lub inni nosiciele wirusa 
pierścieniowej plamistości pomidora. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
rośliny:  
(a) pochodzą bezpośrednio z miejsca 
uprawy, którego gleba lub rośliny uznane są 
za wolne od wirusa pierścieniowej 
plamistości pomidora; lub 
(b) są najwyżej drugim pokoleniem i 
pochodzą od sadzonek macierzystych, które 
w wyniku oficjalnie zatwierdzonego 
systemu testów wirologicznych okazały się 
wolne od wirusa pierścieniowej plamistości 
pomidora. 

32.1. Rośliny gatunków trawiastych, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem: 
cebulek, 
ziaren zbóż, 
roślin z rodziny Graminaceae, 
kłączy 
nasion, 
bulw, 
pochodzących z państw trzecich 
(niebędących członkiem UE), gdzie 
stwierdzono występowanie Liriomyza 
sativae (Blanchard) i Amauromyza 
maculosa (Malloch). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV część 
A sekcja 1 (27.1), (27.2), (28) oraz (29), 
należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
rośliny zostały wyhodowane w szkółce i: 

(a) pochodzą z obszaru w państwie 
wywozu, wyznaczonego przez krajowe 
służby ochrony roślin w tym kraju, jako 
wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) 
oraz Amauromyza maculosa (Malloch) 
zgodnie z odpowiednimi standardami 
międzynarodowymi o środkach 
fitosanitarnych, a wzmianka o tym znajduje 
się w odpowiednich świadectwach z art. 7 i 
8 niniejszej dyrektywy, w rubryce 
„Dodatkowe oświadczenie”; lub 
(b) pochodzą z obszaru w państwie 
wywozu, uznanym przez krajowe służby 
ochrony roślin tego państwa, jako wolne od 
Liriomyza sativae (Blanchard) oraz 
Amauromyza maculosa (Malloch) zgodnie z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
standardami o środkach fitosanitarnych, a 
wzmianka o tym znajduje się w 
świadectwach z art. 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy, w rubryce „Dodatkowe 
oświadczenie” oraz zostały uznane za 
wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) 
oraz Amauromyza maculosa (Malloch) w 
wyniku urzędowych kontroli wykonanych 
przynajmniej raz w miesiącu w okresie 
trzech ostatnich miesięcy przez wywozem; 
lub 



(c) bezpośrednio przed wywozem były 
przedmiotem odpowiednich czynności 
mających na celu zapobieżenie Liriomyza 
sativae (Blanchard) oraz Amauromyza 
maculosa (Malloch) i zostały urzędowo 
przebadane, w wyniku czego stwierdzono, 
że są wolne od Liriomyza sativae 
(Blanchard) oraz Amamuromyza maculosa 
(Malloch). Szczegóły dotyczące zabiegów 
powinny zostać wymienione w odnośnych 
świadectwach z art. 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy. 

32.2. Kwiaty cięte Dendranthema (DC) 
Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. 
oraz Solidago L., i warzywa liściaste 
Apium graveolens L. oraz Ocimum L. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
kwiaty cięte i warzywa liściaste: 
pochodzą z miejsca, które jest wolne od 
Liriomyza sativae (Blanchard) oraz 
Amauromyza maculosa (Malloch) lub 
bezpośrednio przed ich wywozem zostały 
urzędowo zbadane i okazały się być wolne 
od Liriomyza sativae (Blanchard) oraz 
Amauromyza maculosa (Malloch). 

32.3. Rośliny gatunków trawiastych, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem: 
cebulek, 
zbóż, 
roślin z rodziny Graminaceae, 
kłączy, 
nasion, 
bulw, 
pochodzące z państw trzecich (niebędących 
członkami UE). 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV, 
część A, sekcja I (27.1), (27.2), (28), (29) 
oraz (32.1), należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że 
(a) rośliny pochodzą z obszaru, który został 
uznany za wolny od Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) oraz Liriomyza trifolli 
(Burgess); lub 
(b) żaden z symptomów Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza 
trifolii  (Burgess) nie został stwierdzony w 
miejscu uprawy, w wyniku urzędowej 
kontroli wykonanej co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech ostatnich 
miesięcy przed zbiorem; lub 
(c) bezpośrednio przed wywozem rośliny 
zostały poddane urzędowej kontroli i 
zostały uznane za wolne od Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza 
trifolii (Burgess) oraz były przedmiotem 
odpowiednich czynności mających na celu 
zapobieżenie Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) oraz Liriomyza trifolii 
(Burgess). 

33. Rośliny ukorzenione, zasadzone lub 
przeznaczone do sadzenia, uprawiane na 
otwartej przestrzeni.  

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
miejsce uprawy jest wolne od Clavibacter 
michiganensis ssp. sependoniscus 
(Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., 



Globodera pallida (Stone) Behrens, 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens i Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival. 

34. Gleba i podłoże, składające się w 
całości lub w części z ziemi lub stałego 
materiału organicznego, takich jak: kawałki 
roślin, próchnica (łącznie z torfem lub 
korą) lub jakiegokolwiek innego stałego 
materiału nieorganicznego, mające służyć 
do podtrzymania życia roślin, pochodzące 
z: Turcji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
Rosji i Ukrainy, 
państw pozaeuropejskich, z wyjątkiem 
Algierii, Egiptu, Izraela, Libii, Maroka i 
Tunezji. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) w chwili sadzenia podłoże: 
nie zawierało gleby i materiałów 
organicznych; lub nie zawierało owadów i 
nicieni oraz zostało poddane odpowiednim 
badaniom lub stosownym zabiegom 
termicznym bądź fumigacji, w celu 
zapewnienia, że jest wolne od organizmów 
szkodliwych; lub 
zostało poddane stosownym zabiegom 
termicznym lub fumigacji, w celu 
zapewnienia, że jest wolne od organizmów 
szkodliwych, i  
(b) po zasadzeniu: 
podjęto odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, że podłoże jest wolne od 
organizmów szkodliwych, lub 
w okresie dwóch tygodni poprzedzających 
wysyłkę rośliny zostały uwolnione z 
podłoża poprzez otrząśnięcie, w taki 
sposób, aby pozostało ono tylko w ilości 
niezbędnej do podtrzymania ich żywotności 
podczas transportu, a w przypadku 
ponownego zasadzenia, podłoże użyte do 
tego celu odpowiadało wymogom 
określonych w lit. (a). 

35.1. Rośliny Beta vulgaris L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania wirusa wierzchołkowej 
kędzierzawki buraka (Beet curly top virus) 
(izolatów pozaeuropejskich). 

35.2. Rośliny Beta vulgaris L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z państw, w których 
występuje wirus kędzierzawki liści buraka 
(Beet leaf curly top virus). 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (35.1), należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) na obszarze uprawy nie miały miejsca 
przypadki zakażenia wirusem kędzierzawki 
liści buraka (Beet leaf curl virus), a 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania wirusa kędzierzawki liści 
buraka. 



36.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem: 
cebulek, 
ziaren zbóż, 
kłączy, 
nasion, 
bulw, 
pochodzące z państw trzecich (niebędących 
członkiem UE). 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV, 
część A, sekcja I (27.1), (27.2), (28), (29), 
(31), (32.1) oraz (32.3), należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały 
wyhodowane w szkółce oraz:  
(a) pochodzą z obszaru, uznanego przez 
krajowe służby ochrony roślin w kraju 
wywozu za wolne od Thrips palmi Karny 
zgodnie z odpowiednimi 
międzynarodowymi standardami o środkach 
fitosanitarnych, a wzmianka o tym znajduje 
się w odnośnych świadectwach z art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, w rubryce 
„Dodatkowe oświadczenia”; lub 
(b) pochodzą z miejsca produkcji, uznanego 
przez krajowe służby ochrony roślin w 
kraju wywozu, za wolne od Thrips palmi 
Karny zgodnie z odpowiednimi standardami 
międzynarodowymi o środkach 
fitosanitarnych, a wzmianka o tym znajduje 
się w odnośnych świadectwach z art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, w rubryce 
„Dodatkowe oświadczenie” i zostały 
uznane za wolne od Thrips palmi Karny w 
trakcie urzędowych kontroli wykonanych 
przynajmniej raz w miesiącu w okresie 
ostatnich trzech miesięcy przed wywozem; 
lub 
(c) bezpośrednio przed wywozem zostały 
poddane stosownym zabiegom, w celu 
zapewnienia, że są wolne od Thrips palmi 
Karny i że w trakcie kontroli nie wykryto 
Thrips palmi Karny. Szczegóły dotyczące 
zabiegów powinny się znaleźć w odnośnych 
świadectwach z art. 7 lub 8 niniejszej 
dyrektywy. 

36.2. Kwiaty cięte Orchidaceae oraz owoce 
Momordica L. i Solanum melongena L., 
pochodzące z państw trzecich (niebędących 
członkiem UE). 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
kwiaty cięte i owoce: 
pochodzą z państwa uznanego za wolne od 
Thrips palmi Karny; lub 
bezpośrednio przed wywozem zostały 
poddane urzędowym badaniom, które 
wykazały, iż są wolne od Thrips palmi 
Karny.  

37. Rośliny Palmae przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw pozaeuropejskich.  

Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(17) należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że:  
(a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za 



wolny od fitoplazmy śmiertelnej żółcistości 
palmowca (Palm lethal yellowing 
mycoplasm) i wiroidu Cadang-Cadang oraz 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów ich 
występowania; lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania fitoplazmy 
śmiertelnej żółcistości palmowca i wiroidu 
Cadang-Cadang, a rośliny, u których w 
miejscu uprawy wystąpiły objawy 
zakażenia wspomnianymi organizmami, 
zostały zniszczone w miejscu uprawy i 
zastosowano wobec roślin odpowiednie 
zabiegi mające doprowadzić do 
wyeliminowania Myndus crudus Van 
Duzee; 
(c) w przypadku roślin w hodowlach 
tkankowych uprawy te pochodzą od roślin 
spełniających wymogi określone w lit. (a) 
lub (b). 

38.1. Rośliny Camellia L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw pozaeuropejskich. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Ciborinia camelliae Kohn; 
lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ciborinia camelliae Kohn. 

38.2. Rośliny Fuchsia L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z USA lub Brazylii. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania Aculops 
fuchsiae Keifer, a bezpośrednio przed 
wywozem rośliny zostały poddane kontroli i 
uznano je za wolne od Aculops fuchsiae 
Keifer. 

39. Drzewa i krzewy, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion i roślin w 
hodowlach tkankowych, pochodzące z 
państw trzecich (niebędących członkiem 
UE), z wyjątkiem państw europejskich i 
państw śródziemnomorskich. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17) i (18), 
załączniku III (B) (1) i załączniku IV (A) (I) 
(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), 
(13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), 
(19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), 
(24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), 
(28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), 
(36.2), (37), (38.1) i (38.2), należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że rośliny:  



są czyste (tj. oczyszczone ze wszystkich 
szczątków roślin) oraz pozbawione kwiatów 
i owoców, 
zostały wyhodowane w szkółkach, 
zostały w odpowiednim momencie przed 
wywozem poddane kontroli i nie 
stwierdzono u nich objawów występowania 
szkodliwych bakterii, wirusów i 
organizmów wirusopodobnych, nie 
stwierdzono u nich również oznak lub 
objawów występowania szkodliwych 
nicieni, owadów, roztoczy lub grzybów lub 
poddano je stosownym zabiegom mającym 
doprowadzić do wyeliminowania tych 
organizmów. 

40. Drzewa liściaste i krzewy, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion i roślin w hodowlach tkankowych, 
pochodzące z państw trzecich (niebędących 
członkiem UE), innych niż państwa Europy 
i śródziemnomorskie.  

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(2), (3), (9), (15), (16), (17) i (18), 
załączniku III (B) (1) i załączniku IV (A) (I) 
(11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), 
(14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), 
(22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), 
(36.1), (38.1), (38.2), (39) i (45.1), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny 
są w stanie uśpienia i nie mają liści. 

41. Rośliny jednoroczne i dwuletnie inne 
niż z rodziny Gramineae, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw innych niż państwa Europy i 
śródziemnomorskie. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(11) i (13) i załączniku IV (A) (I) (25.5), 
(25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), 
(35.1), (35.2), należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że rośliny:  
zostały wyhodowane w szkółkach, 
są oczyszczone ze wszystkich szczątków 
roślin i nie mają kwiatów ani owoców, 
przed wywozem zostały poddane kontroli i 
zostały uznane za wolne od objawów 
występowania szkodliwych bakterii, 
wirusów i organizmów wirusopodobnych, 
oraz zostały uznane za wolne od oznak i 
objawów występowania szkodliwych 
nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub 
poddano je stosownym zabiegom mającym 
doprowadzić do zwalczenia tych 
organizmów. 

42. Rośliny z rodziny Gramineae 
wieloletnich traw ozdobnych z podrodzin 
Bambusoideae, Panicoideae i rodzajów 
Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, 
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., 
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (33) i (34), w miarę potrzebyy, należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: 
zostały wyhodowane w szkółkach i są 
oczyszczone ze wszystkich szczątków 



Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina 
Schreb., Stipa L. i Uniola L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z państw innych niż państwa 
Europy i śródziemnomorskie. 

roślin i nie mają kwiatów ani owoców, oraz 
w odpowiednim momencie przed wywozem 
zostały poddane inspekcji, oraz zostały 
uznane za wolne od objawów występowania 
szkodliwych bakterii, wirusów i 
organizmów wirusopodobnych, a także 
zostały uznane za wolne od oznak i 
objawów występowania szkodliwych 
nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub 
poddano je stosownym zabiegom mającym 
doprowadzić do zwalczenia tych 
organizmów. 

43. Rośliny, których wzrost został 
zahamowany w sposób naturalny lub 
sztuczny, przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion, pochodzące z państw 
pozaeuropejskich. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17) i (18), 
załączniku III (B) (1) i załączniku IV (A) (I) 
(8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), 
(13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), 
(20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), 
(25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), 
(32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), 
(37), (38.1), (38.2), (39), (40) i (42), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że:  
(a) rośliny, łącznie z zebranymi 
bezpośrednio w swoim naturalnym 
środowisku, były uprawiane i 
przygotowywane, w okresie co najmniej 
dwóch kolejnych lat przed wysyłką, w 
urzędowo zarejestrowanych szkółkach, 
które podlegają kontroli nadzorowanej z 
urzędu; 
(b) rośliny w szkółkach, określonych w lit. 
(a): 
(aa) przynajmniej w okresie, określonym w 
lit. (a): 
były umieszczone w doniczkach na półkach 
znajdujących się co najmniej na wysokości 
50 cm nad ziemią, 
zostały poddane stosownym zabiegom 
mającym nie dopuścić do wystąpienia 
pozaeuropejskich rdzy, przy czym nazwa 
aktywnego składnika, stężenie i data 
wykonania tych zabiegów powinna zostać 
podana w rubryce "dezynsekcja i/lub 
dezynfekcja" świadectwa fitosanitarnego, 
określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy, 
co najmniej sześć razy w roku były 
przedmiotem urzędowych inspekcji 
przeprowadzonych w odpowiednich 
odstępach czasu w celu wykrycia obecności 



omawianych organizmów szkodliwych, 
które wymienione są w załącznikach do 
niniejszej dyrektywy. Inspekcje te, które 
dotyczą również roślin znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie szkółek, 
określonych w lit. (a), polegają 
przynajmniej na wzrokowym badaniu 
wszystkich rzędów pola lub szkółki oraz 
wszystkich części roślin wyrastających 
ponad podłoże, na losowej próbce z co 
najmniej 300 roślin danego rodzaju, o ile 
liczba roślin tego rodzaju nie przekracza 
3000, lub 10% roślin, w przypadku, gdy jest 
więcej niż 3000 roślin tego rodzaju,  
w wyniku tych inspekcji zostały uznane za 
wolne od omawianych organizmów 
szkodliwych przytoczonych w poprzednim 
tiret. Zakażone rośliny powinny zostać 
usunięte. O ile zaistnieje taka potrzeba, 
pozostałe rośliny powinny zostać poddane 
skutecznym zabiegom leczniczym oraz 
dodatkowo przez odpowiedni okres 
poddawane inspekcjom mającym 
uniemożliwi ć pojawienie się tych 
organizmów, 
zostały zasadzone w sztucznym lub 
naturalnym podłożu, które zostało poddane 
fumigacji lub stosownym zabiegom 
termicznym i nie zawierało żadnych 
organizmów szkodliwych, 
były utrzymywane w warunkach 
zapewniających, że podłoże jest wolne od 
organizmów szkodliwych i w okresie 
dwóch tygodni poprzedzających wysyłkę, 
były: 
strząsane i myte czystą wodą w celu 
usunięcia oryginalnego podłoża i 
utrzymania nagich korzeni, lub 
strząsane i myte czystą wodą w celu 
usunięcia oryginalnego podłoża i ponownie 
zasadzone w podłożu spełniającym warunki 
określone w ppkt (aa), piąte tiret, lub 
poddane stosownym zabiegom mającym nie 
dopuścić do pojawienia się organizmów 
szkodliwych, przy czym nazwa aktywnego 
składnika, stężenie i data wykonania tych 
zabiegów powinna zostać podana w rubryce 
"dezynsekcja i/lub dezynfekcja" świadectwa 
fitosanitarnego, określonego w art. 7 
niniejszej dyrektywy; 



(bb) zostały zapakowane w zamkniętych 
kontenerach, urzędowo zaplombowanych, 
na których umieszczony jest numer 
rejestracyjny zarejestrowanej szkółki. 
Numer ten powinien zostać również podany 
w rubryce dodatkowa deklaracja 
świadectwa fitosanitarnego, określonego w 
art. 7 niniejszej dyrektywy, co umożliwi 
identyfikację przesyłek. 

44. Trawy wieloletnie, przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, z rodzin 
Caryophyllacea (z wyjątkiem Dianthus L.), 
Compositae (z wyjątkiem Dendranthema 
(DC.) Des Moul.), Cruciferae, 
Leguminosae i Rosaceae (z wyjątkiem 
Fragaria L.), pochodzące z państw trzecich 
(niebędących członkiem UE) innych niż 
państwa Europy i śródziemnomorskie. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (32.1), (32.2), (32.3), (33) i (34), należy 
złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: 
zostały wyhodowane w szkółkach, oraz 
są oczyszczone ze wszystkich szczątków 
roślin i nie mają kwiatów ani owoców, i 
w odpowiednim momencie przed wywozem 
zostały poddane inspekcji, oraz 
zostały uznane za wolne od objawów 
występowania szkodliwych bakterii, 
wirusów i organizmów wirusopodobnych, a 
także 
zostały uznane za wolne od oznak i 
objawów występowania szkodliwych 
nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub 
poddano je stosownym zabiegom mającym 
doprowadzić do zwalczenia tych 
organizmów. 

45.1. Gatunki roślin trawiastych oraz 
rośliny Ficus L. oraz Hibiscus L., 
przeznaczone do zasadzenia, z wyjątkiem 
cebulek, zbóż, kłączy, nasion i bulw 
pochodzących z krajów pozaeuropejskich. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV, 
część A, sekcja I (27.1), (27.2), (28), (29), 
(32.1), (32.3) oraz (36.1), należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że rośliny: 
(a) pochodzą z obszaru uznanego przez 
krajowe służby ochrony roślin kraju 
wywozu, za wolne od Bemisia tabaci Genn. 
(populacje pozaeuropejskie) zgodnie z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
standardami o środkach fitosanitarnych, a 
wzmianka o tym znajduje się w odnośnych 
świadectwach zgodnie z art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, w rubryce 
„Dodatkowe oświadczenie”; lub 
(b) pochodzą z obszaru uznanego przez 
krajowe służby ochrony roślin kraju 
wywozu, za wolne od Bemisia tabaci Genn. 
(populacje pozaeuropejskie) zgodnie z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
standardami o środkach fitosanitarnych, a 
wzmianka o tym znajduje się w odnośnych 



świadectwach zgodnie z art. 7 lub 8 
niniejszej dyrektywy, w rubryce 
„Dodatkowe oświadczenie”, a w wyniku 
urzędowych kontroli wykonywanych co 
najmniej raz na trzy tygodnie w ciągu 
ostatnich dziewięciu tygodni przed 
wywozem zostały uznane za wolne od 
Bemisia tabaci Genn. (populacje 
pozaeuropejskie); lub 
(c) w przypadku, gdy w miejscu uprawy 
wykryto Bemisia tabaci Genn. (populacje 
pozaeuropejskie), przetrzymywano lub 
uprawiono w miejscu produkcji i poddano 
je odpowiedniemu zabiegowi w celu 
upewnienia się, że są wolne od Bemisia 
tabaci  Genn. (populacje pozaeuropejskie), 
a następnie to miejsce uprawy zostało 
uznane za czyste od Bemisia tabaci Genn. 
(populacje pozaeuropejskie) jako rezultat 
implementacji odpowiednich procedur w 
celu usunięcia Bemisia tabaci Genn. 
(populacje pozaeuropejskie), w trakcie 
kontroli urzędowych wykonywanych co 
tydzień w ciągu ostatnich dziewięciu 
tygodni przed wywozem, a także w trakcie 
przeprowadzenia procedury monitorowania 
w trakcie wyżej wspomnianego okresu. 
Szczegóły zabiegów powinny się znaleźć w 
odnośnych świadectwach zgodnie z art. 7 
lub 8 niniejszej dyrektywy. 

45.2. Cięte kwiaty Aster spp., Eryngium L., 
Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus 
L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., 
oraz warzywa liściste Ocimum L., 
pochodzące z krajów pozaeuropejskich. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
kwiaty cięte i warzywa liściaste: 
pochodzą z kraju wolnego od Bemisia 
tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie); 
lub 
bezpośrednio przed wywozem zostały 
zbadane urzędowo i okazały się wolne od 
Bemisia tabaci Genn. (populacje 
pozaeuropejskie). 

45.3. Rośliny Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące 
z państw, w których występuje wirus żółtej 
kędzierzawki liści pomidora (Tomato 
yellow leaf curl virus). 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(13) oraz załączniku IV (A) (I) (25.5), 
(25.6) i (25.7) 

(a) tam, gdzie nie występuje Bemisia tabaci 
Genn. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że u 
roślin nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania wirusa żółtej 
kędzierzawki liści pomidora (Tomato 
yellow leaf curl virus). 



(b) tam, gdzie występuje Bemisia tabaci 
Genn. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) u roślin nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania wirusa żółtej 
kędzierzawki liści pomidora, a 
(aa) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Bemisia tabaci Genn.; lub 
(bb) w wyniku urzędowych inspekcji 
przeprowadzanych co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających wywóz miejsce uprawy 
zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci 
Genn.; lub 
(b) w miejscu uprawy nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania wirusa 
żółtej kędzierzawki liści pomidora i miejsce 
uprawy zostało poddane stosownym 
zabiegom i kontroli, w celu 
niedopuszczenia do pojawienia się Bemisia 
tabaci Genn. 

46. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion, cebulek, bulw i kłączy, 
pochodzące z państw, w których nie 
występują określone organizmy szkodliwe. 
Organizmami szkodliwymi, o których 
mowa, są:  
wirus złotej mozaiki fasoli (Bean golden 
mosaic virus), 
wirus łagodnej pstrości wspięgi (Cowpea 
mild mottle virus), 
wirus zakaźnej żółtaczki sałaty (Lettuce 
infections yellow virus), 
wirus łagodnej choroby tigré papryki 
(Pepper mild tigré virus), 
wirus kędzierzawki liści dyni (Squash leaf 
curl virus), 
inne wirusy przenoszone przez Bemisia 
tabaci Genn. 

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku III (A) 
(13) oraz załączniku IV (A) (I) (25.5), 
(25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), 
(44), (45) i (45.1), w zależności od 
przypadku. 

(a) w miejscach, w których nie występuje 
Bemisia tabaci Genn. (populacje 
pozaeuropejskie) lub inni nosiciele 
omawianych organizmów szkodliwych. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
w ciągu pełnego cyklu wegetacyjnego u 
roślin nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania omawianych 
organizmów szkodliwych. 

(b) w miejscach, w których występuje 
Bemisia tabaci Genn. (populacje 
pozaeuropejskie) lub inni nosiciele 
określonych organizmów szkodliwych. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
w odpowiednim okresie u roślin nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania omawianych organizmów 
szkodliwych, i  
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych 
nosicieli omawianych organizmów 



szkodliwych; lub 
(b) w wyniku przeprowadzonych w 
stosownych terminach inspekcji miejsce 
uprawy zostało uznane za wolne od Bemisia 
tabaci Genn. i innych nosicieli omawianych 
organizmów szkodliwych; lub 
(c) rośliny zostały poddane stosownym 
zabiegom w celu wytępienia Bemisia tabaci 
Genn. 

47. Nasiona Helianthus annuus L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Plasmopara halstedii (Farlow) 
Berl. i de Toni; lub 
(b) nasiona, z wyjątkiem nasion 
wyhodowanych na odmianach odpornych 
na wszystkie rasy Plasmopara halstedii 
(Farlow) Berl. i de Toni, znajdujące się na 
miejscu uprawy zostały poddane 
stosownym zabiegom zwalczającemu ten 
organizm. 

48. Nasiona Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
nasiona zostały uzyskane z zastosowaniem 
odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej 
lub jednej z równoważnych metod 
dopuszczonych zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 (2), i  
(a) nasiona pochodzą z obszarów, w których 
nie występują Clavibacter michiganensis 
ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
(Doidge) Dye i wiroid wrzecionowatości 
bulw ziemniaka (Potato spindle tuber 
viroid); lub 
(b) w ciągu pełnego cyklu wegetacyjnego u 
roślin w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania chorób wywołanych przez te 
organizmy szkodliwe; lub 
(c) nasiona poddane zostały urzędowemu 
badaniu przynajmniej na występowanie 
wymienionych wyżej organizmów 
szkodliwych, przeprowadzonemu z 
zastosowaniem odpowiednich metod na 
reprezentatywnej próbie i zostały uznane za 
wolne od tych organizmów. 

49.1. Nasiona Medicago sativa L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) 



Filipjev i w wyniku przeprowadzonego na 
reprezentatywnej próbie testu 
laboratoryjnego nie stwierdzono obecności 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev; lub 
(b) przed wywozem przeprowadzono 
fumigację. 

49.2. Nasiona Medicago sativa L., 
pochodzące z państw, w których występuje 
Clavibacter michiganensis spp. insidiosus 
Davis et al. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(I) (49.1) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) w ciągu ostatnich dziesięciu lat ani w 
gospodarstwie ani w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie stwierdzono występowania 
Clavibacter michiganensis spp. indidiosus 
Davis et al.; 
(b) roślina należy do odmiany uważanej za 
bardzo odporną na Clavibacter 
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., 
lub 
nie rozpoczęła jeszcze swojego czwartego 
pełnego okresu wegetacyjnego od zasiewu, 
kiedy nasiona zostały zebrane, a wcześniej 
miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór 
nasion z danej uprawy, lub 
zawartość materiału martwego, określona 
zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie 
do certyfikacji nasion sprzedawanych we 
Wspólnocie nie przekracza 0,1 % masy, 
(c) w ostatnim lub, w zależności od 
przypadku, dwóch ostatnich pełnych 
cyklach wegetacyjnych na miejscu uprawy 
lub u roślin Medicago sativa L. 
sąsiadujących z miejscem uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Clavibacter michiganensis 
ssp. insidiosus Davis et al.; 
(d) rośliny uprawiane były na polu, na 
którym w okresie trzech lat 
poprzedzających zasiew nie była uprawiana 
Medicago sativa L. 

50. Nasiona Oryza sativa L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) nasiona zostały poddane urzędowym 
testom z zastosowaniem właściwych metod 
nematologicznych i okazały się wolne od 
Aphelenchoides besseyi Christie; lub 
(b) nasiona zostały poddane stosownym 
zabiegom z wykorzystaniem gorącej wody 
lub innym stosownym zabiegom przeciw 
Aphelenchoides besseyi Christie. 

51. Nasiona Phaseolus L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 



(a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli (Smith) Dye; lub 
(b) reprezentatywna próbka nasion została 
poddana testom i okazała się wolna od 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli 
(Smith) Dye. 

52. Nasiona Zea mais L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Erwinia stewartii (Smith) Dye; 
lub 
(b) reprezentatywna próbka nasion została 
poddana testom i okazała się wolna od 
Erwinia stewartii (Smith) Dye. 

53. Nasiona rodzaju Triticum, Secale i X 
Triticosecale pochodzące z Afganistanu, 
Indii, Iranu, Iraku, Meksyku, Nepalu, 
Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i 
USA, gdzie znane są przypadki 
występowania Tilletia indica Mitra. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
nasiona pochodzą z obszaru, w którym nie 
występuje Tilletia indica Mitra. Nazwa 
obszaru powinna być umieszczona na 
świadectwie fitosanitarnym określonym w 
art. 7. 

54. Zboża rodzaju Triticum, Secale i X 
Triticosecale pochodzące z Afganistanu, 
Indii, Iranu, Iraku, Meksyku, Nepalu, 
Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i 
USA, gdzie znane są przypadki 
występowania Tilletia indica Mitra. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(i) zboża pochodzą z obszaru, w którym nie 
występuje Tilletia indica Mitra. Nazwa 
obszaru powinna być wpisana w rubryce 
"miejsce pochodzenia" świadectwa 
fitosanitarnego określonego w art. 7; lub 
(ii) u roślin w miejscu uprawy podczas ich 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Tilletia indica Mitra i 
zarówno podczas zbioru, jak i przed 
wysyłką zostały pobrane reprezentatywne 
próbki zbóż, które zostały poddane testom, 
w wyniku których uznane zostały one za 
wolne od Tilletia indica Mitra; fakt ten 
powinien zostać potwierdzony w rubryce 
"opis produktu" świadectwa fitosanitarnego 
określonego w art. 7 wpisem "Poddane 
testom i uznane za wolne od Tilletia indica 
Mitra". 

 

 

 

SEKCJA II 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE Z 
ALBANII 



Rośliny, produkty ro ślinne i inne 
przedmioty 

Szczególne wymogi 

2. Drewno Platanus L., łącznie z drewnem, 
które nie zachowało swojej naturalnej 
zaokrąglonej powierzchni. 

 

(a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, 
że drewno pochodzi z obszarów uznanych 
za wolne od Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani Walter; lub 
(b) powinno zostać potwierdzone poprzez 
umieszczenie na drewnie lub jego 
opakowaniu zgodnie z przeznaczeniem 
handlowym znaku "Kiln-dried", "KD" lub 
innego uznanego międzynarodowego 
oznaczenia, że zostało wysuszone w piecu, 
a poziom wilgotności, wyrażony w 
procentach suchej masy, został w trakcie 
obróbki przeprowadzanej zgodnie z 
normami czasowymi i termicznymi, 
obniżony do poziomu poniżej 20 %. 

4. Rośliny Pinus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Scrirrhia pini Funk i Parker. 

5. Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea 
A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i 
Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion.  

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (4), o ile zaistnieje taka potrzeba, 
należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Melampsora medusae 
Thümen. 

6. Rośliny Populus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion.  

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Melampsora medusae 
Thümen. 

7. Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr;  
lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy 



lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr. 

8. Rośliny Platanus L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszaru uważanego 
za wolny od Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani Walter; lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani Walter. 

9. Rośliny Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L., Sorbus L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion.  

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al.; lub 
(b) rośliny z pola uprawy i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa, u których 
zaobserwowano objawy występowania 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
zostały usunięte. 

10. Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. i ich hybrydy, z wyjątkiem 
owoców i nasion. 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Spiroplasma citri Saglio et al., 
Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli i 
Gikaszwili, choroby zdrewniałych narośli 
cytrusowych (Citrus vein enation woody 
gall) i wirusa tristeza cytrusowych (Citrus 
tristeza virus) (szczepów europejskich); lub 
(b) rośliny uzyskały urzędowe świadectwo 
zgodnie z procedurą certyfikacyjną 
wymagającą pochodzenia w prostej linii z 
materiału utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddawanego indywidualnym 
testom przynajmniej na obecność wirusa 
tristeza cytrusowych (Citrus tristeza virus) 
(szczepy europejskie) i choroby 
zdrewniałych narośli cytrusowych (Citrus 
vein enation woody gall), przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, dopuszczonych 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
18(2), i że stale rosły w szklarni 
niedostępnej dla owadów lub odizolowanej 
klatce, u których nie zaobserwowano 
żadnych objawów obecności Spiroplasma 



citri Saglio et al., Phoma tracheiphila 
(Petri) Kanchaveli i Gikaszwili, wirusa 
tristeza cytrusowych (szczepów 
europejskich) i choroby enacji nerwów 
cytrusowych, choroby zdrewniałych narośli 
cytrusowych; lub 
(c) rośliny: 
uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddawanego indywidualnym 
testom przynajmniej na obecność wirusa 
tristeza cytrusowych (szczepy europejskie) i 
choroby enacji nerwów cytrusowych, 
choroby zdrewniałych narośli cytrusowych, 
przy użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, dopuszczonych 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
18(2), i na podstawie ich wyników uznane 
zostały za wolne od wirusa tristeza 
cytrusowych (szczepów europejskich), a na 
podstawie indywidualnych testów 
przeprowadzonych z zastosowaniem metod, 
określonych w niniejszym tiret, otrzymały 
również świadectwo, że są wolne od wirusa 
tristeza cytusowych (szczepy europejskie), 
oraz zostały poddane kontroli i od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego nie stwierdzono u nich 
żadnych objawów występowania 
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma 
tracheiphila (Pandri) Kanchaveli i 
Gikaszwili, wirusa tristeza cytrusowych 
(szczepów europejskich) i choroby enacji 
nerwów cytrusowych, choroby 
zdrewniałych narośli cytrusowych. 

11. Rośliny Araceae, Marantaceae, 
Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, 
ukorzenione lub razem z podłożem. 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu uprawy nie 
stwierdzono żadnego zakażenia przez 
Radopholus similis (Cobb) Thorne; lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego próbki gleby i korzenie 
danych roślin poddane zostały urzędowym 
testom nematologicznym na obecność 
przynajmniej Radopholus similis (Cobb) 
Thorne i w ich wyniku zostały uznane za 
wolne o tego organizmu szkodliwego. 



12. Rośliny Fragaria L., Prunus L. i 
Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od omawianych organizmów 
szkodliwych; lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania chorób spowodowanych 
przez omawiane organizmy szkodliwe. 

Organizmami szkodliwymi, o których 
mowa, są: 

dla roślin rodzaju Fragaria L.: 

Phytophthora fragariae Hickman var. 
fragariae, 

wirus mozaiki arabety, 

wirus pierścieniowej plamistości maliny, 

wirus marszczycy truskawki, 

utajony wirus pierścieniowej plamistości 
truskawki, 

wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści 
truskawek, 

wirus czarnej pierścieniowej plamistości 
pomidora, 

Xanthomonas fragariae Kennedy i King, 

dla roślin rodzaju Prunus L.: 

mikoplazma liściozwoju bledniczego 
moreli, 

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) 
Dye, 

dla Prunus persica (L.) Batsch: 

Pseudomonas syringae pv. persicae 
(Prunier et al.) Young et al., 

dla roślin rodzaju Rubus L.: 

wirus mozaiki arabety, 

wirus pierścieniowej plamistości maliny, 

utajony wirus pierścieniowej plamistości 
truskawki, 

wirus czarnej pierścieniowej plamistości 
pomidora. 

13. Rośliny Cydonia Mill. i Pyrus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 

Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów 
dotyczących roślin wymienionych w 



nasion.  załączniku IV (A) (II) (9) należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od fitoplazmy zaniku gruszy; lub 

(b) rośliny w miejscu uprawy lub ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, u których 
stwierdzono objawy dające podstawy do 
przypuszczenia, że są zakażone fitoplazmą 
zaniku gruszy, zostały usunięte z miejsca 
uprawy w ciągu trzech ostatnich cyklów 
wegetacyjnych. 

14. Rośliny Fragaria L., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (12) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Aphelenchoides besseyi 
Christie; lub 

(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Aphelenchoides besseyi 
Christie; lub 

(c) w przypadku roślin w hodowlach 
tkankowych, pochodzą one od roślin 
spełniających wymogi lit. (b) lub zostały 
poddane z zastosowaniem odpowiednich 
metod nematologicznych urzędowym 
testom, w wyniku których uznane zostały 
za wolne od Aphelenchoides besseyi 
Christie. 

15. Rośliny Malus Mill., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (9) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od fitoplazmy proliferacji jabłoni 
(Apple proliferation mycoplasm); lub 

(b)(aa) rośliny, z wyjątkiem roślin 
wyrosłych z nasion, które: 

uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddawanego urzędowym 



testom przynajmniej na obecność wirusa 
fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu 
odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
uznane zostały za wolne od tego 
organizmu, lub  

pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddawanego w ostatnich 
sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co 
najmniej jednemu urzędowemu testowi 
przynajmniej na obecność wirusa 
fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu 
odpowiednich wskaźników bądź metod 
równoważnych i w wyniku tych testów 
uznane zostały za wolne od tego 
organizmu; 

(bb) od rozpoczęcia trzech ostatnich 
pełnych cykli wegetacyjnych u roślin na 
miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w 
ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania choroby spowodowanej 
przez fitoplazmę proliferacji jabłoni. 

16. Rośliny następujących gatunków 
Prunus L., przeznaczonych do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion: 

Prunus amygdalus Batsch, 

Prunus armeniaca L., 

Prunus blireiana Andre, 

Prunus brigantina Vill., 

Prunus cerasifera Ehrh., 

Prunus cistena Hansen, 

Prunus curdica Fenzl i Fritsch, 

Prunus domestica ssp. domestica L., 

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. 
Schneid., 

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) 
Hegi., 

Prunus glandulosa Thunb., 

Prunus holosericea Batal., 

Prunus hortulana Bailey, 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (12) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od wirusa ospowatości śliw 
(szarka); lub 

(b) (aa) rośliny, z wyjątkiem roślin 
wyrosłych z nasion: 
uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z 
procedurą certyfikacyjną wymagającą 
pochodzenia materiału w prostej linii z 
materiału utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddawanego regularnemu 
testowaniu na obecność przynajmniej 
wirusa ospowatości śliw (szarka), przy 
użyciu odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, w wyniku których 
uznane zostały za wolne od wymienionego 
organizmu, lub  
pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddawanego w ostatnich 
trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co 



Prunus japonica Thunb., 

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 

Prunus maritima Marsh., 

Prunus mume Sieb i Zucc., 

Prunus nigra Ait., 

Prunus persica (L.) Batsch, 

Prunus salicina L., 

Prunus sibirica L., 

Prunus simonii Carr., 

Prunus spinosa L., 

Prunus tomentosa Thunb., 

Prunus triloba Lindl., inne gatunki Prunus 
L. podatne na wirusa ospowatości śliw 
(szarka) (Plum pox virus). 

najmniej jednemu oficjalnemu testowi na 
obecność przynajmniej wirusa ospowatości 
śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich 
wskaźników bądź metod równoważnych i 
w wyniku których uznane zostały za wolne 
od wymienionego organizmu; 
(bb) od rozpoczęcia trzech ostatnich 
pełnych cykli wegetacyjnych u roślin na 
miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w 
ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania choroby wywołanej przez 
wirusa ospowatości śliw (szarka); 
(cc) rośliny na miejscu uprawy, u których 
wystąpiły objawy chorób spowodowanych 
innymi wirusami lub podobnymi 
patogenami, zostały usunięte. 

17. Rośliny Vitis. L., z wyjątkiem owoców i 
nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia dwóch ostatnich pełnych 
cyklów wegetacyjnych u sadzonek 
macierzystych na miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania mikoplazmy żółknięcia 
dorée winorośli (Grapevine Flavescence 
dorée i Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulos) Willems et al. 

18.1. Bulwy Solanum tuberosum L., 
przeznaczone do sadzenia. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) przestrzegane były wspólnotowe 
przepisy dotyczące zwalczania Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival; i 

(b) bulwy pochodzą z obszaru uznanego za 
wolny od Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spiekermann i Kotthoff) 
Davis et al. lub przestrzegane były przepisy 
dotyczące zwalczania tego organizmu; i  

(c) bulwy pochodzą z pola uznanego za 
wolne od Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens i Globodera 
pallida (Stone) Behrens; i  

(d) (aa) bulwy pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith; lub  

(bb) na obszarach, na których występuje 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, 
bulwy pochodzą z miejsca uprawy 



uznanego za wolne od Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith lub 
uznawanego za takie na skutek 
wprowadzenia w życie odpowiedniej 
procedury mającej na celu zwalczenie 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; 
i 

(e) bulwy pochodzą z obszarów, na których 
nie występują Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (cała populacja) i 
Meloidogyne fallax Karssen, lub na 
obszarach, gdzie występuje Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. (cała populacja) i 
Meloidogyne fallax Karssen: 

bulwy pochodzą z miejsca uprawy, które 
zostało uznane za wolne od Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. (cała populacja) i 
Meloidogyne fallax Karssen, na podstawie 
corocznej kontroli upraw żywicieli, 
przeprowadzonych w odpowiednich 
terminach wzrokowego badania roślin 
będących żywicielami i wzrokowego 
badania zarówno zewnętrznego, jak 
również po pokrojeniu bulw ziemniaków 
zebranych na miejscu uprawy, lub 

po zbiorach z bulw zostały losowo wybrane 
próbki, które po poddaniu, z zastosowaniem 
odpowiedniej metody kontroli na 
występowanie objawów lub poddaniu 
testom laboratoryjnym, jak również 
poddaniu zarówno zewnętrznemu 
wzrokowemu badaniu, jak i po przekrojeniu 
bulw, w odpowiednim terminie i, we 
wszystkich przypadkach, w chwili 
zamykania opakowań lub kontenerów przed 
sprzedażą, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi zamknięć zawartymi w 
dyrektywie 66/403/EWG, nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (całej populacji) i 
Meloidogyne fallax Karssen. 

18.2. Bulwy Solanum tuberosum L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
odmian urzędowo dopuszczonych w 
jednym lub kilku Państwach 
Członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 
70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r. w 

Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów 
dotyczących bulw wymienionych w 
załączniku IV (A) (II) (18.1) należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że bulwy:  

zostały wcześniej wyselekcjonowane, 
informacja ta musi zostać w odpowiedni 



sprawie wspólnego katalogu odmian 
gatunków roślin uprawnych. 

sposób podana w dokumencie 
towarzyszącym, 

pochodzą w prostej linii z materiału 
utrzymywanego w odpowiednich 
warunkach i poddanego we Wspólnocie 
kwarantannie z zastosowaniem 
odpowiednich metod, w wyniku której 
zostały uznane za wolne od organizmów 
szkodliwych. 

18.3. Rośliny z gatunków stolonowych lub 
bulwiastych Solanum L., lub ich hybrydy, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
bulw Solanum tuberosum L., określonych 
w załączniku IV (A) (II) (18.1) lub (18.2), 
i innych niż materiały zabezpieczenia 
upraw przechowywanych w banku genów 
lub w zbiorach genetycznych. 

(a) rośliny były poddawane kwarantannie i 
po przeprowadzeniu testów w okresie tej 
kwarantanny zostały uznane za wolne od 
organizmów szkodliwych; 

(b) testy podczas kwarantanny, określone w 
lit. (a) powinny być: 

(ba) nadzorowane przez urzędową 
organizację ochrony roślin danego Państwa 
Członkowskiego i przeprowadzane przez 
wyspecjalizowanych pracowników 
naukowych tego organu lub jakikolwiek 
inny urzędowo upoważniony do tego organ; 

(bb) przeprowadzane w miejscu 
posiadającym odpowiednią infrastrukturę 
dla przechowywania organizmów 
szkodliwych i materiału, łącznie z roślinami 
wskaźnikowymi, tak aby całkowicie 
wyeliminować zagrożenie 
rozprzestrzenienia się tych organizmów; 

(bc) przeprowadzone w stosunku do każdej 
jednostki materiału, poprzez wzrokowe 
badanie w regularnych odstępach czasu, 
prowadzone w pełnym okresie co najmniej 
jednego cyklu wegetacyjnego, z 
uwzględnieniem rodzaju materiału i jego 
stadium rozwoju w czasie programu badań, 
aby wykryć objawy chorób wywołanych 
przez jakiekolwiek organizmy szkodliwe, 
poprzez serię badań prowadzonych z 
zastosowaniem właściwych metod, które 
zostają przedstawione Komitetowi (w 
rozumieniu Komitetu zdrowia roślin – 
uwaga tłumacza), zgodnie z art. 18 (2): 

w odniesieniu do całego materiału 
ziemniaka, co najmniej dla: 

andyjskiego utajonego wirusa ziemniaka 
(Andean potato latent virus), 



szczep z okry (Arracacha virus B. oca 
strain), 

wirusa czarnej pierścieniowej plamistości 
ziemniaka (Potato black ringspot virus), 

wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka 
(Potato spindle tuber viroid), 

wirusa T ziemniaka (Potato virus T), 

andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka 
(Andean potato mottle virus), 

wspólnych wirusów ziemniaka A, M, S, V, 
X, Y (również Yo, Yn i Yc) i wirusa 
liściozwoju ziemniaka (potato leaf roll 
virus), 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann i Kotthoff) Davis et al. 

Pseudomonas solanaeceanum (Smith) 
Smith; 

w przypadku nasion ziemniaka, 
przynajmniej dla wirusów i wiroidów wyżej 
wymienionych; 

poprzez odpowiednie badania dotyczące 
jakichkolwiek innych objawów 
stwierdzonych podczas badania 
wzrokowego, w celu zidentyfikowania 
organizmów szkodliwych, które wywołały 
tego rodzaju objawy; 

(c) jakikolwiek materiał, który nie został na 
podstawie badań, określonych w lit. b) 
uznany za wolny od organizmów 
szkodliwych,  

(b) powinien zostać bezzwłocznie 
zniszczony lub poddany zabiegom mającym 
doprowadzić do ich wytępienia; 

(d) każdy organ lub jednostka badawcza 
posiadająca taki materiał powiadamia o tym 
urzędowe służby ochrony roślin. 

18.4. Rośliny z gatunków stolonowych lub 
bulwiastych Solanum L., lub ich hybrydy, 
przeznaczone do sadzenia, 
przechowywane w bankach genów lub 
zbiorach genetycznych. 

Każdy organ lub jednostka badawcza 
posiadająca taki materiał powiadamia o 
tym urzędowe służby ochrony roślin. 

18.5. Bulwy Solanum tuberosum L., z 
wyjątkiem wymienionych w załączniku IV 

Powinno zostać potwierdzone przez 
umieszczenie numeru rejestracyjnego na 



(A) (II) (18.1), (18.2), (18.3) lub (18.4). opakowaniu lub, w przypadku transportu 
luzem, na pojeździe przewożącym 
ziemniaki, że zostały one wyhodowane 
przez urzędowo zarejestrowanego 
producenta lub pochodzą z urzędowo 
zarejestrowanych ośrodków zbiorowego 
składowania lub wysyłki, które znajdują 
się w regionie produkcji, wskazującym, że 
bulwy są wolne od Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith i że:  

(a) wspólnotowe przepisy dotyczące 
zwalczania Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival; i  

(b) wspólnotowe przepisy dotyczące 
zwalczania Clavibacter michiganensis ssp. 
sependoticus (Spieckermann i Kotthoff) 
Davis et al. zostały spełnione. 

18.6. Rośliny Solanaceae, przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion oraz 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (18.4) lub (18.5). 

 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (18.1), (18.2) i (18.3), należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że:  
(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od fitoplazmy stolburu ziemniaka 
(Potato stolbur mycoplasm); lub 
(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania fitoplazmy stolburu 
ziemniaka. 

18.7. Rośliny Capsicum annuum L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw., Musa L., Nicotiana L., i Solanum 
melongena L., przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion.  

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (18.6), w miarę potrzeby, należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith; lub 

(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith. 

19. Rośliny Humulus lupulus L., 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na chmielu w miejscu 
uprawy nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Verticillium albo-



atrum Reinke i Berthold oraz Verticilium 
dahliae Klebahn. 

20. Rośliny Dendranthema (DC) Des 
Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit, 
ex Ait. przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego nie zaobserwowano w 
miejscu produkcji żadnych objawów 
występowania Heliothis armgera Hübner 
lub Spodoptera littoralis (Boisd.); lub  

(b) rośliny zostały poddane stosownym 
zabiegom dla ich ochrony przed 
wspomnianymi organizmami szkodliwymi. 

21.1. Rośliny Dendranthema (DC) Des 
Moul. przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 

 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (20) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  
(a) rośliny pochodzą w najwyżej trzecim 
pokoleniu od materiału, który w wyniku 
testów wirologicznych okazał się wolny od 
wiroidu karłowatości chryzantemy 
(Chrysanthemum stunt viroid) lub pochodzi 
bezpośrednio od materiału, którego 
reprezentatywna próbka, nie mniejsza od 
10%, okazała się, w wyniku urzędowego 
badania przeprowadzonego w okresie 
kwitnienia, wolna od wiroidu karłowatości 
chryzantemy; 
(b) rośliny i sadzonki pochodzą z miejsca 
prowadzenia działalności: 
w którym podczas urzędowych badań 
przeprowadzanych co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono 
żadnych objawów Puccina horiana 
Hennings, i w którego bezpośrednim 
sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających wprowadzenie do obrotu 
nie stwierdzono żadnych objawów 
występowania Puccina horiana Hennings, 
lub 
przesyłka została poddana stosownym 
zabiegom przeciwko Puccinia horiana 
Hennings; 
(c) w przypadku sadzonek 
nieukorzenionych nie zaobserwowano u 
nich lub u roślin, od których pochodzą, 
żadnych objawów występowania Didymella 
ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx 
lub, w przypadku sadzonek ukorzenionych, 



nie zaobserwowano u nich lub w 
środowisku, w którym zostały zasadzone, 
żadnych objawów występowania Didymella 
ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx. 

21.2. Rośliny Dianthus L. przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (20) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  

rośliny pochodzą bezpośrednio od sadzonek 
macierzystych, które w wyniku urzędowo 
dopuszczonych testów przeprowadzonych 
co najmniej raz w ciągu dwóch poprzednich 
lat zostały uznane za wolne od Erwinia 
chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) 
Dickey, Pseudomonas caryophylli 
(Burkholder) Starr i Burkholder oraz 
Phialophora cinerescens (Wollenw.) van 
Beyma, przeprowadzonych co najmniej raz 
w okresie ostatnich dwóch lat,  

u tych roślin nie zaobserwowano objawów 
występowania wspomnianych wyżej 
organizmów szkodliwych. 

22. Cebulki Tulipa L. i Narcissus L., z 
wyjątkiem tych, których opakowanie lub 
jakikolwiek inny element powinien 
potwierdzać, że są przeznaczone do 
bezpośredniej sprzedaży konsumentom 
finalnym, którzy nie zajmują się zawodowo 
produkcją kwiatów ciętych. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev. 

 

23. Rośliny z gatunku trawiastych, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem: 

cebulek, 

zbóż, 

roślin z rodziny Graminaceae, 

kłączy, 

nasion, 

bulw. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (20), (21.1) lub (21.2) należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za 
wolny Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 
i Liriomyza trifolii (Burgess); lub 

(b) podczas urzędowych badań 
przeprowadzonych co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających zbiór na miejscu uprawy 
nie stwierdzono żadnych oznak 
występowania Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); 
lub 

(c) bezpośrednio przed wprowadzeniem do 
obrotu rośliny poddane zostały kontroli i 



zostały uznane za wolne od Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza 
trifolii (Burgess) oraz zostały poddane 
stosownym zabiegom w celu zniszczenia 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i 
Liriomyza trifolii (Burgess). 

24. Rośliny ukorzenione, zasadzone lub 
przeznaczone do sadzenia, uprawiane na 
otwartej przestrzeni. 

Należy wykazać, że miejsce produkcji jest 
wolne od Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) 
Davis et al., Globodera pallida (Stone) 
Behrens, Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens i Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival. 

25. Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od wirusa kędzierzawki liści 
buraka (Beet leaf curl virus); lub 

(b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu produkcji lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
występował wirus kędzierzawki liści buraka 
i nie zaobserwowano tam żadnych objawów 
jego występowania. 

26. Nasiona Helianthus annuus L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Plasmophara halstedii 
(Farlow) Berl. i de Toni; lub 

(b) nasiona inne niż wyhodowane na 
odmianach odpornych na wszystkie rasy 
Plasmophara halstedii (Farlow) Berl. i de 
Toni występujące na obszarze produkcji 
zostały poddane odpowiednim zabiegom 
przeciw temu organizmowi. 

26.1. Rośliny Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (18.6) i (23) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od wirusa żółtej kędzierzawki 
liści pomidora (Tomato yellow leaf curl 
virus); lub 

(b) nie zaobserwowano na roślinach 
żadnych objawów występowania wirusa 
żółtej kędzierzawki liści pomidora; i 



(aa) rośliny pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Bemisia tabaci 
Genn.; lub 

(bb) w wyniku urzędowych badań 
przeprowadzanych co najmniej raz w 
miesiącu w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających wywóz miejsce produkcji 
zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci 
Genn.; lub 

(c) na miejscu produkcji nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania wirusa żółtej kędzierzawki 
liści pomidora i miejsce produkcji zostało 
poddane odpowiednim zabiegom oraz 
odpowiedniej kontroli w celu 
niedopuszczenia do pojawienia się Bemisia 
tabaci Genn. 

27. Nasiona Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw.  

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
nasiona zostały uzyskane z zastosowaniem 
odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej 
lub równoważnej metody dopuszczonej 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
18(2); i  
(a) nasiona pochodzą z obszarów, w 
których nie występują Clavibacter 
michiganensis ssp. michiganensis (Smith) 
Davis et al. lub Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria (Doidge) Dye; lub 
(b) w ostatnim pełnym cyklu wegetacyjnym 
nie zaobserwowano u roślin żadnych 
objawów występowania chorób 
wywołanych przez omawiane organizmy 
szkodliwe; lub 
(c) nasiona poddane zostały urzędowemu 
testowi przynajmniej na występowanie 
wymienionych wyżej organizmów 
szkodliwych, przeprowadzonemu z 
zastosowaniem odpowiednich metod na 
reprezentatywnej próbce i zostały uznane za 
wolne od wymienionych organizmów 
szkodliwych. 

28.1. Nasiona Medicago sativa L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 

(a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego na miejscu produkcji nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) 
Filipjev i w przeprowadzonym na 
reprezentatywnej próbce teście 



laboratoryjnym nie stwierdzono obecności 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev; lub 

(b) przed wprowadzeniem do obrotu 
przeprowadzono fumigację. 

28.2. Nasiona Medicago sativa L. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
roślin wymienionych w załączniku IV (A) 
(II) (28.1) należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że:  

(a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Clavibacter michiganensis spp. 
insidiosus Davis et al.; lub 

(b) w ciągu dziesięciu ostatnich lat ani w 
gospodarstwie, ani w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie stwierdzono występowania 
Clavibacter michiganensis spp. insidiosus 
Davis et al., i 

roślina należy do odmiany uważanej za 
bardzo odporną na Clavibacter 
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., 
lub 

nie rozpoczęła jeszcze swojego czwartego 
pełnego okresu wegetacyjnego od zasiewu, 
kiedy nasiona zostały zebrane, a wcześniej 
miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór 
nasion, lub 

zawartość materiału martwego, określona 
zgodnie z zasadami stosowanymi do 
certyfikacji nasion sprzedawanych we 
Wspólnocie, nie przekracza 0,1% masy, 

w zależności od przypadku, w dwóch 
ostatnich pełnych cyklach wegetacyjnych 
na miejscu produkcji lub u roślin Medicago 
sativa L. sąsiadujących z miejscem 
produkcji nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Clavibacter 
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., 
rośliny były uprawiane na polu, na którym 
w okresie trzech lat poprzedzających zasiew 
nie była uprawiana Medicago sativa L. 

29. Nasiona Phaseolus L. Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 
(a) nasiona pochodzą z obszarów uznanych 
za wolne od Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli (Smith) Dye; lub 

(b) przeprowadzono testy reprezentatywnej 
próbki nasion, w wyniku których okazały 



się wolne od Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli (Smith) Dye. 

30.1. Owoce Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy. 

Na opakowaniu powinno zostać 
umieszczone odpowiednie oznaczenie/ 
pieczęć pochodzenia. 

 

 

ZAŁĄCZNIK V 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY, KTÓRE NALEŻY 
PODDAĆ KONTROLI FITOSANITARNEJ 

 

CZĘŚĆ A 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE Z 
ALBANII, KTÓRE SĄ PODDAWANE KONTROLI FITOSANITARNEJ W 

MIEJSCU PRODUKCJI, I KTÓRE MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W 
ŚWIADECTWO FITOSANITARNE PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ PO 

TERYTORIUM ALBANII 

 

1. Rośliny i produkty ro ślinne 

 1.1  Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, rodzaju  Amelanchier Med.,
  Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
  Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia  davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L.,
  inne niż Prunus laurocerasus L. i  Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus
  L., Sorbus L. 

1.2  Rośliny Beta vulgaris L. i Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z
 wyjątkiem nasion. 

1.3.  Rośliny gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L., przeznaczone do
 sadzenia. 

1.4.  Rośliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy oraz Vitis L., z
 wyjątkiem owoców i nasion. 

1.5.  Z zastrzeżeniem poniższego pkt. 1.6 rośliny Citrus L. i ich hybrydy, z  wyjątkiem
 owoców i nasion. 

1.6.  Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, z liśćmi  i
 szypułkami. 

 

Drewno, które: 

zostało uzyskane, w całości lub w części z Platanus L., łącznie z drewnem, które nie 
zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni; jest zgodne z jednym z opisów 



znajdujących się w załączniku I, część II rozporządzenia Rady nr 2658/87 (EWG) z dnia 23 
lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej. 

 

Kod Opis 

4401 10 00 
Drewno opałowe w postaci polan, gałęzi, 
wiązek lub w podobnej postaci 

4401 22 00 
Drewno z drzew nieiglastych w postaci 
zrębków i zrzynów 

ex 4401 30 90 
Odpady i ścinki drewniane (z wyjątkiem 
pyłu), niezebrane w polana, brykiety, lub w 
podobnej postaci 

4403 10 00 
Drewno surowe, malowane, bejcowane, 
nasycone kreozolem lub innymi środkami 
konserwującymi, okorowane lub niepocięte 

ex 4403 99 

Drewno drzew nieiglastych (z wyjątkiem 
drzew tropikalnych), wymienione w 
podrozdziale 1 rozdział 44 lub inne drewno 
tropikalne, dębowe (Quercus spp.) lub 
bukowe (Fagus spp.), surowe, lub 
nieokorowane lub wysuszone, niemalowane, 
bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi 
środkami konserwującymi 

ex 4404 20 00 
Pale liściaste rozszczepione: tyczki, żerdzie, 
paliki, kołki o zaostrzonym końcu 
nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4407 99 

Drewno (inne niż drzew tropikalnych) drzew 
iglastych wymienionych w podrozdziale 1 
rozdziału 44, lub innych drzew tropikalnych, 
dębowe (Quercus spp.) lub bukowe (Fagus 
spp.) piłowane wzdłużnie, skrawane lub 
łuszczone, niestrugane, szlifowane lub 
łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 
mm. 

 

2.  Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wytwarzane przez producentów 
upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się 
produkcją roślinną, z wyjątkiem tych roślin, produktów roślinnych lub innych 
produktów przygotowanych i gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w 
odniesieniu do których organy odpowiedzialne zainteresowanych Państw 
Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w wyraźny sposób oddzielona od 
innych produktów. 



2.1 Rośliny przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion rodzaju Abies Mill.,
 Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp.,
 Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. i
 hybrydy, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., wszystkie
 odmiany hybryd z Nowej Gwinei Impatiens L., Lactuca spp.,  Larix Mill.,
 Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit . Ex Ait., Picea A.Dietr., 
 Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica
 L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L.,
 Tsuga Carr. i Verbena L. oraz rośliny innych gatunków trawiastych, inne niż
 rośliny rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem
 cebulek, ziaren zbóż, kłączy, nasion i bulw. 

2.2. Rośliny Solanaceae, oprócz wymienionych w pkt 1.3, przeznaczone do
 sadzenia, inne niż nasiona. 

2.3. Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae,
 ukorzenione lub razem z podłożem. 

2.4. Nasiona i cebulki Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium
 schoenoprasum L. przeznaczone do sadzenia i rośliny Allium porrum L.
 przeznaczone do sadzenia. 

 - Nasiona Medicago sativa L., 

 - Nasiona ze świadectwem Helianthus annuus L., Lycoperisum lycopersicum
 (L.) Karsten ex Farw. i Phaseolus L. 

3. Cebulki i kłącza przeznaczone do sadzenia, wytwarzane przez producentów 
upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją 
roślinną, oprócz roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przygotowanych i 
gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w odniesieniu do których organy 
odpowiedzialne danych Państw Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w 
wyraźny sposób oddzielona od innych produktów Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., 
Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) 
Decne, miniaturowe odmiany uzyskane w wyniku hodowli selektywnej i ich hybrydy 
rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takie jak: Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus 
colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i Gladiolus tubergenii 
hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., 
Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. i Tulipa L. 

 

 

 

CZĘŚĆ B 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY, POCHODZĄCE Z 
INNYCH TERYTORIÓW NIŻ TYCH WYMIENIONYCH W CZĘŚCI A, KTÓRE 

MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W ŚWIADECTWO FITOSANITARNE 

 

1. Rośliny, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, ale łącznie z nasionami 
Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, 
Chile, Nowej Zelandii i Urugwaju, rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale z 
Afganistanu, Indii, Iranu, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Republiki Południowej 



Afryki i USA. Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., 
Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i 
Phaseolus L. 

2. Części roślin, z wyjątkiem owoców i nasion: 
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., 
Pelargonium l’Herit. Ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. oraz 
cięte kwiaty Orchidaceae, 
Drzewa iglaste (Coniferales), 
Acer saccharum Marsh., pochodzące z USA i Kanady, 
Prunus L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich, 
Kwiaty cięte Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i 
Trachelium L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich, 
Warzywa liściaste Apium graveolens L. i Ocimum L. 

3. Owoce: 
 Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, Momordica L. i  Solanum
 melongena L. 

 Annona L., Cydonia Mill.,  Diospyros L., Malus Mill.,  Mangifera L., Passiflora L.,
 Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. i Vaccinium L., pochodzące
 z krajów pozaeuropejskich. 

4. Bulwy Solanum tuberosum L. 
5. Odseparowana kora: 

Drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z krajów pozaeuropejskich. 
Acer saccharum Marsh., Populus L., i Quercus L., z wyjątkiem Quercus suber L. 

6. Drewno, w przypadku gdy: 

(a) zostało uzyskane, w całości lub w części, z jednej klasy, rodzaju lub gatunku wyżej 
opisanych, z wyjątkiem drewnianych opakowań wymienionych w załączniku IV, część 
A, sekcja I, punkt 2: 

Quercus L., włącznie z drewnem, które nie ma swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z USA, poza drewnem, które spełnia opis wymieniony w lit. (b) 
kodu CN 4416 00 00 oraz można udokumentować, że drewno zostało przetworzone lub 
wyprodukowane przy wykorzystaniu zabiegu termicznego w celu uzyskania minimalnej 
temperatury 176˚C przez 20 minut, 

Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z USA lub Armenii, 

Populus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z krajów kontynentalnych Ameryki, 

Acer saccharum Marsh., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej 
zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA i Kanady, 

Drzew iglastych (Coniferales), włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej 
naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, 
Kazachstanu, Rosji i Turcji; oraz 

(b) spełnia jeden z poniższych opisów wymienionych w załączniku I, część 2 
rozporządzenia Rady Europy (UE) nr 2658/87. 

 



Kod Opis 

4401 10 00 
Drewno opałowe w postaci polan, gałęzi, 
wiązek lub w podobnej postaci 

4401 21 00 
Drewno z drzew iglastych w postaci zrębków 
i zrzynów 

4401 22 00 
Drewno z drzew nieiglastych w postaci 
zrębków i zrzynów 

4401 30 10 Trociny 

ex 4401 30 90 
Inne odpady i ścinki drewniane, niezebrane 
w polana, brykiety lub w podobne formy 

4403 10 00 

Drewno surowe, pomalowane farbą, 
bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi 
środkami konserwującymi, nieokorowane lub 
niewysuszone, lub zgrubnie obrobione 

4403 20 

Drewno surowe, okorowane lub nie, również 
wysuszone lub zgrubnie obrobione: inne niż 
malowane, bejcowane, nasycone kreozolem 
lub innymi środkami konserwującymi, drzew 
iglastych 

4403 91 

Drewno surowe, okorowane lub nie, również 
wysuszone lub zgrubnie obrobione: inne niż 
malowane, bejcowane, nasycone kreozolem 
lub innymi środkami konserwującymi, 
dębowe (Quercus spp.) 

ex 4403 99 

Drewno surowe drzew nieiglastych (innych 
niż drzewa tropikalne), wymienione w 
podrozdziale 1, rozdział 44 lub inne drewno 
tropikalne, dębowe (Quercus spp.) lub 
bukowe (Fagus spp.), okorowane lub nie, 
również wyszuszone lub zgrubnie obrobione: 
inne niż malowane, bejcowane, nasycone 
kreozolem lub innymi środkami 
konserwującymi 

ex 4404 
Tyczki, żerdzie, paliki, kołki proste 
nieprzetarte wzdłużnie 

4406 
Podkłady kolejowe lub tramwajowe, 
drewniane 

4407 10 Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub 
łuszczone, niestrugane, szlifowane lub 



łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 
mm, drzew iglastych 

4407 91 

Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub 
łuszczone, niestrugane, szlifowane lub 
łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 
mm, dębowe (Quercus spp.) 

ex 4407 99 

Drewno inne niż drzew iglastych, oraz inne 
niż drzew tropikalnych, dębowe (Quercus 
spp.) lub bukowe (Fagus spp.), wymienione 
w podrozdziale 1 rozdział 44, piłowane 
wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, 
niestrugane, szlifowane lub łączone na 
zakładkę, o grubości powyżej 6 mm 

4415 

Skrzynie, klatki, kosze, belki i inne 
opakowania z drewna; palety, palety 
skrzyniowe, palety typu kosz i inne płyty 
załadunkowe. 

4416 00 00 
Piasty, beczki, wanny i inne produkty 
bednarskie oraz części drewniane, włącznie z 
pasami do beczki 

9406 00 20 Półprodukty do stolarki budowlanej 

7.  a)  Gleba i podłoże składające się w całości lub w części z ziemi lub materiału 
  organicznego, takiego jak części roślin, próchnica zawierająca torf lub korę, z
  wyjątkiem składającej się wyłącznie z torfu. 

 b)  Gleba i podłoże roślin, składające się w całości lub w części z materiału
 opisanego w lit. a) bądź składające się w całości lub w części z
 jakiegokolwiek stałego materiału nieorganicznego przeznaczonego do
 podtrzymania życia roślin, pochodzące z: 

Turcji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, krajów pozaeuropejskich z 
wyjątkiem Algierii, Egiptu, Izraela, Libii, Maroka i Tunezji. 

8.  Zboża rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, 
Iranu, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i USA. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK VI 
 

 
ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY, WOBEC KTÓRYCH 

MOGĄ BYĆ WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE PRZYGOTOWANIA 
 

1. Zboża i ich pochodne. 



2. Suche rośliny strączkowe. 

3. Bulwy manioku i ich pochodne. 

4. Pozostałości po produkcji olejów roślinnych. 

 
 

ZAŁĄCZNIK VII 
 
 

1. Nazwa i adres eksportera 2. ŚWIADECTWO FITOSANITARNE 
Nr AL 
ORYGINAŁ 

3. Nazwa i adres odbiorcy przesyłki 4. Służba Ochrony Roślin Albanii 
 
Do: Organizacji Ochrony Roślin 

5. Miejsce pochodzenia 

6. Zadeklarowana nazwa przewoźnika  
SH 
           M 
                    B 

Reg. no 

 

 

Prod. 
code 

 

7. Zadeklarowane punkty wjazdu  

8. Znaki wyróżniające: numer i opis 
paczek; nazwa produkcyjna; nazwa 
botaniczna roślin 

9. Zadeklarowana liczba  

10. Niniejszym poświadcza się, że opisane tu rośliny, produkty roślinne lub inne artykuły 
przeznaczone do kontroli zostały poddane inspekcji i/lub zbadane zgodnie z odpowiednimi 
procedurami oraz zostały uznane za wolne od organizmów szkodliwych kwarantannowych 
wyszczególnionych przez stronę kontraktu importującą, zgodnie z wymogami fitosanitarnymi 
strony kontraktującej importującej, włącznie z tymi odnoszącymi się do organizmów 
szkodliwych kwarantannowych podlegających kontroli. 

11. Dodatkowe oświadczenie 

Zabieg dezynfekcji i dezynsekcji 18. Miejsce wystawienia 
Data: 
Nazwisko i podpis inspektora    Pieczęć służby 
 

12. Zabieg  

13. Chemikalia (substancje 
aktywne) 

14. Czas 
trwania 

 

15. Stężenie 16. Data  



Dodatkowe informacje  

* Zdanie opcjonalne  
 
 

ZAŁĄCZNIK VIII 
 

1. Nazwa i adres eksportera 2. ŚWIADECTWO FITOSANITARNE 
PONOWNEGO WYWOZU 

Nr. AL 

ORYGINAŁ 

3. Zadeklarowana nazwa i adres odbiorcy 
przesyłki 

4. Służba Ochrony Roślin Albanii 

Do: Organizacji Ochrony Roślin 

 5. Miejsce pochodzenia 

6. Zadeklarowana nazwa przewoźnika SH 

        M 

                 B 

Reg. no. 

 

 

Prod. 
code 

 

7. Zadeklarowane punkty wjazdu 9. Zadeklarowana liczba  

8. Znaki wyróżniające: numer i opis paczek; 
nazwa produkcyjna; nazwa botaniczna roślin 

 

10. Niniejszym zaświadcza się, 

 

że rośliny, produkty roślinne lub inne artykuły podlegające kontroli opisane tutaj zostały 
wwiezione do ________________ (kraj ponownego wywozu) 

Z _________________ (kraj pochodzenia), którym towarzyszy świadectwo fitosanitarne nr.  

że są one 

(*) 10zapakowane    10ponownie zapakowane w    10oryginalne    10nowe kontenery 

w oparciu o 

(*) oryginalne świadectwo fitosanitarne oraz dodatkową kontrolę, zostały uznane za zgodne z 
obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi kraju importującego oraz 

że podczas przechowywania w ______________ (kraju ponownego wywozu) ładunek nie był 
zagrożony infekcją lub infestacją 

(*) Zaznaczyć 7 w odpowiednich kratkach 

11. Dodatkowe oświadczenie 

Zabieg dezynfekcji i dezynsekcji 18. Miejsce wydania 



Data: 

Nazwisko i podpis inspektora  

                                         Pieczęć służby 

 

12. Zabiegi  

13. Chemikalia 
(substancja aktywna) 

 

14. Czas trwania i 
temperatura 

 

 

15. Stężenie 16. Data  

17. Dodatkowe informacje  

* Zdanie opcjonalne  
 
 
 

ZAŁĄCZNIK IX 
 

1. Nazwa i adres producenta 2. WEWNĘTRZNE ŚWIADECTWO 
FITOSANITARNE 

Nr ____________ 

Oryginał 

3. Nazwa i adres odbiorcy ładunku 4. MINISTERSTWO  ODPOWIEDNIE  
DO SPRAW ROLNICTWA 
Albańska Służba Ochrony Roślin 

5. Nazwa produkcyjna 
Nazwa botaniczna 
Odmiany uzyskane w wyniku hodowli 
selektywnej  

 
SH 
           M 
                    B 

6. Zadeklarowana 
ilość 

 

 

7. Niniejszym świadectwem poświadcza się, że 
wyżej wspomniany zebrany materiał: 

został poddany kontroli zgodnie z 
odpowiednimi procedurami: oraz 

został uznany za wolny od organizmów 
szkodliwych kwarantannowych, i wstępnie 
wolny (w ramach dozwolonych standardów) od 
innych organizmów szkodliwych: 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
fitosanitarnymi w celu użycia go jako materiał 
uprawny lub siewny. 

 



8. Dodatkowe oświadczenia  

Dezynfekcja i/lub zabieg 15. Miejsce wystawienia świadectwa 

 

Data: 

 

Pieczęć 

 

Nazwisko i podpis inspektora 

9. Cel 

10.Chemikalia (substancja 
aktywna) 

11. Czas trwania i 
temperatura 

12. Stężenie 13. Data 

14. Inne informacje 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK X 
 
 
Obowiązują następujące opłaty za usługi: 
 

(w lekach) 

Usługa Ilość Cena 

(a) dla kontroli dokumentacji 
(b) dla kontroli tożsamości 
 
 
 
 
 
 
(c) dla kontroli 
fitosanitarnych, zgodnie z 
poniższą specyfikacją: 
- sadzonki (poza materiałem 
reprodukcyjnym leśnym), 
nowe sadzonki truskawek 
lub roślin warzywnych, 
 
 
- krzaki, drzewa (inne niż 
drzewka bożonarodzeniowe), 
inne rośliny drzewiaste ze 
szkółek włącznie z 
materiałem reprodukcyjnym 
leśnym (z wyjątkiem nasion) 
 
- cebulki, ziarna zbóż, 

Dla ładunku 

Dla ładunku 
- do pewnej wielkości ciężarówki, 
wagonu kolejowego, lub kontenera 
o porównywalnej wielkości 
- większy niż powyższa wielkość 
 
 
Dla ładunku 
- do 10 000 sztuk 
- dla każdego 1000 dodatkowych 
sztuk 
- cena maksymalna 
 
 
 
Dla ładunku 
- do 1000 sztuk 
- dla każdych dodatkowych 100 
sztuk 
- cena maksymalna 
 
 
Dła ładunku 

500 

 
500 
 
 
1000 
 
 
 
2000 
100 
 
3000 
 
 
 
 
2000 
100 
 
3000 
 
 
 



kłącza, bulwy, przeznaczone 
do sadzenia (inne niż bulwy 
ziemniaka) 
 
 
- nasiona, kultury tkankowe 
 
 
 
 
- inne rośliny przeznaczone 
do zasadzenia, 
niewymienione w tej tabeli 
 
 
 
- cięte kwiaty 
 
 
 
 
 
- gałęzie z liśćmi, części 
drzew iglastych (inne niż 
cięte drzewka 
bożonarodzeniowe) 
 
 
- cięte drzewo 
bożonarodzeniowe 
 
 
 
 
- liście roślin, takie jak 
rośliny lecznicze, przyprawy 
i warzywa liściaste 
 
 
 
- owoce, warzywa (inne niż 
warzywa liściaste) 
 
 
 
- bulwy ziemniaka 
 
 
 
 

- do 200 kg wagi 
- dla każdych dodatkowych 10 kg 
- cena maksymalna 
 
 
Dla ładunku 
- do 100 kg wagi 
- dla każdych dodatkowych 10 kg 
- cena maksymalna 
 
Dla ładunku 
- do 5000 sztuk 
- dla każdych dodatkowych 100 
sztuk 
- cena maksymalna 
 
Dla ładunku 
- do 20000 sztuk 
- dla każdego dodatkowego 1000 
sztuk 
- cena maksymalna 
 
Dla ładunku 
- do 100 kg wagi 
- dla każdych dodatkowych 100 
sztuk 
- cena maksymalna 
 
Dla ładunku 
- do 1000 sztuk 
- dla każdych dodatkowych 100 
sztuk 
- cena maksymalna 
 
Dla roślin 
- do 100 kg wagi 
- dla każdych dodatkowych 10 kg 
- cena maksymalna 
 
 
Dla ładunku 
- do 25000 kg wagi 
- dla każdego dodatkowego 1000 
kg 
 
Dla partii towaru 
- do 25000 kg wagi 
- dla każdych dodatkowych 25000 
kg 
 

2000 
100 
3000 
 
 
 
500 
100 
1000 
 
 
1000 
100 
 
2000 
 
 
1000 
100 
 
2000 
 
 
1000 
100 
 
2000 
 
 
1000 
100 
 
2000 
 
 
1000 
100 
2000 
 
 
 
1000 
100 
 
 
 
2000 
2000 
 
 



- drewno (inne niż kora) 
 
 
 
- gleba i teren uprawny, kora 
 
 
 
 
 
- zboże (ziarna) 
 
 
 
 
 
- rośliny lub produkty 
roślinne niewymienione w 
tej tabeli 

Dla ładunku 
- do 100 m3 objętości 
- dla każdego dodatkowego m3 
 
Dla ładunku 
- do 25000 kg wagi 
- dla każdego dodatkowego 1000 
kg 
- cena maksymalna 
 
Dla ładunku 
- do 25000 kg wagi 
- dla każdego dodatkowego 1000 
kg 
- cena maksymalna 
 
Dla ładunku 

 
1000 
100 
 
 
1000 
100 
 
2000 
 
 
1000 
100 
 
4000 
 
2000 
 
 

 
W przypadku, gdy przesyłka nie składa się wyłącznie z produktów zgodnie z opisem 

w odpowiednim rozdziale, te części, które składają się z produktów, opisanych w 
odpowiednim rozdziale (partia lub partie towaru) należy traktować jako oddzielną przesyłkę. 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK XI 
 

 Nr __________________ 
 

RAPORT Z GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ 
 
Przejście graniczne wjazdowe _____________________________ 
 
Z dokonanej inspekcji wykonanej dziś dnia _________________ o godzinie ________ na 
przesyłce: 
 
Rodzaj ładunku: _____________________________________________________________ 
 
Nazwa łacińska i albańska 
1. _____________________________________________________ ilość _______________ 
2. _____________________________________________________ ilość _______________ 
3. _____________________________________________________ ilość _______________ 
4. _____________________________________________________ ilość _______________ 
5. _____________________________________________________ ilość _______________ 
 
Pochodzenie ładunku: _________________________________________________________ 
Miejsce tranzytu (jeśli takie istnieje): _____________________________________________ 
Miejsce docelowe: ____________________________________________________________ 



 
Nazwa i adres importera: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Przewoźnik _________________________________________________________________ 
 (imię, nazwisko, środek transportu i numery tablic rejestracyjnych) 
 
Organ, który wydał świadectwo fitosanitarne: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Z kontroli wynika, że: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Po kontroli wydano postanowienie: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

  
 INSPEKTOR 
 
 / ___________________ / 
PIECZĘĆ 
 
 
 
 
 
Roczne prenumeraty Dziennika Ustaw można dokonywać za pośrednictwem Poczty 
Albańskiej lub w Ośrodku Publikacji Urz ędowych, pod adresem: Bulwar "Gjergj Fishta". 
za dawną wystawą "Shqipëria Sot" (Albania Dziś), tel. 04 24 27 003. 
Cena prenumeraty na poczcie dla Dziennika Ustaw 2010 wynosi 16 000 leków. 
Cena prenumeraty w Ośrodku Publikacji Urzędowych wynosi 14 000 leków bez obowiązku 
dystrybucji na adres. 
 
 

PUBLIKACJE OŚRODKA PUBLIKACJI URZĘDOWYCH 
 
KODEKS KARNY ................................................................................................  226 leków 
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ........................................................... 330 leków 
STRESZCZENIE AKTÓW PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ………………...660 leków 
STRESZCZENIE DOTYCZĄCE ZWROTU I REKOMPENSATY ZA MAJĄTEK 140 
leków 
STRESZCZENIE DOTYCZĄCE USTAWODAWSTWA W ZAKRESIE 
NIERUCHOMOŚCI ....................................................................................................328 leków 
STRESZCZENIE DOTYCZĄCE USTAWODAWSTWA W ZAKRESIE SPÓŁEK 
HANDLOWYCH ....................................................................................................... 260 leków 
WYROKI SĄDU NAJWYŻSZEGO ......................................................................... 512 leków 
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