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2. Produkty pochodzenia roślinnego: 
 

a) Wymogi fitosanitarne: nie ma ujednoliconych wymogów fitosanitarnych 
regulujących import produktów roślinnych z Państw Członkowskich UE do 
Argentyny. Dyrektoriat Kwarantanny Roślin (Dirección de Cuarantena Vegetal)  
SłuŜby Narodowej Zdrowia i Jakości Rolno-spoŜywczej (SENASA) ustanawia – 
dla kaŜdego produktu oraz kraju lub regionu pochodzenia – wymogi fitosanitarne 
importu produktów roślinnych i ich tranzytu przez Argentynę. Operatorzy mogą 
kontaktować się bezpośrednio z następującymi biurami SENASA, a lepiej 
poprzez ambasadę danego Państwa Członkowskiego UE w Buenos Aires: 
- Dział Spraw Międzynarodowych: agronom Oscar Astibia 
(oastibia@senasa.gov.ar) lub Valeria Ferré (vferre@senasa.gov.ar), telefon +54 
11 4121 5353 / 5351 
- Dyrektoriat Kwarantanny Roślin: agronom Maria Julia Palacin 
(mpalacin@senasa.gov.ar) lub agronom Elena Gatti (megatti@senasa.gov.ar), 
telefon + 54 11 4142 5244 / 5168 

 
b) Wnioski o Fitosanitarne UpowaŜnienie do Importu (AFIDI – „Autorización 

Fitosanitaria de Importación”):  Strony zainteresowane eksportem produktów 
pochodzenia roślinnego (w tym torfu i gleby) winne są złoŜyć do Dyrektoriatu 
Kwarantanny Roślin SENASA wniosek o „Fitosanitarne UpowaŜnienie do 
Importu”. W tym celu naleŜy wypełnić stosowny do sprawy wniosek „Prośba o 
AFIDI”, w zaleŜności od tego, czy dany materiał to torf, gleba, produkt 
przeznaczony do spoŜycia, rozmnaŜania, czy zamkniętego uŜytku 
laboratoryjnego, itp. Formularze wniosków o AFIDI moŜna znaleźć na stronie 
internetowej SENASA: 

 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=1141&titulo=Formularios 

 
c) Ewaluacja Wniosków o AFIDI: Wszystkie wnioski o „Fitosanitarne 

UpowaŜnienie do Importu” będą rozpatrywane przez SENASA. Jeśli istnieją 
wcześniejsze rejestry o regularnym imporcie danego produktu roślinnego z 
miejsca pochodzenia, SENASA wyda od razu „Fitosanitarne UpowaŜnienie do 
Importu”. Ma ono stanowić dokument, za pomocą którego SENASA poinformuje 
eksportera o wymogach fitosanitarnych, do których naleŜy dostosować produkt. 
Jeśli nie istnieją wcześniejsze rejestry o imporcie bądź zapisy z miejsca 
pochodzenia, lub jeśli rejestry istnieją, ale import nie był regularny, SENASA 
moŜe zdecydować o konieczności zaktualizowania wymogów fitosanitarnych i 
przeprowadzi w tym celu analizę ryzyka dla danego produktu przed wydaniem 
upowaŜnienia lub przed wydaniem zakazu importu produktu do swojego kraju. 
 



d) Analiza ryzyka produktu: Aby przeprowadzić wspomnianą wyŜej analizę ryzyka, 
SENASA zgłosi prośbę do Państwa Członkowskiego, z którego pochodzi produkt 
o dostarczenie oficjalnych informacji na temat szkodników i chorób, które na 
niego wpływają oraz oficjalnych miejscowych kontroli związanych z rzeczonym 
produktem w miejscu pochodzenia. SENASA moŜe kontaktować się 
bezpośrednio z krajową organizacją ochrony roślin eksportującego Państwa 
Członkowskiego lub poprzez operatorów. Taka wymiana informacji, w zaleŜności 
od okoliczności, moŜe wymagać znacznych nakładów czasowych. 

 
e) Ustanawiane fitosanitarnych wymogów importu: Po dokonaniu analizy ryzyka 

SENASA określi wymogi dotyczące importu rzeczonego produktu i podda je 
publicznej ocenie trwającej 60 dni, zgodnie z ramami „Porozumienia w sprawie 
stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych” (Porozumienie SPS) 
Światowej Organizacji Handlu. 

 
f) Wydanie „Fitosanitarnego UpowaŜnienia do Importu” (AFIDI): Po określeniu 

wymogów fitosanitarnych SENASA wyda UpowaŜnienie zainteresowanej stronie. 
Wymogi, które musi spełniać produkt przeznaczony do importu będą zaznaczone 
w UpowaŜnieniu. 

 
g) Certyfikat Fitosanitarny: W kaŜdym przypadku, gdy wśród wymogów 

określonych w AFIDI znajduje się jakiś rodzaj zaświadczenia, importowany 
produkt ma być dostarczony do kraju wraz z Certyfikatem Fitosanitarnym 
wydanym przez krajową organizację ochrony roślin Państwa Członkowskiego 
eksportera. Certyfikat będzie potwierdzał, Ŝe produkt spełnia wymogi postawione 
w AFIDI. Modelowy Certyfikat Fitosanitarny winien odpowiadać stosownym 
regulacjom międzynarodowym. 

 
h) Bez względu na to, czy produkt jest nowy, czy jest juŜ od jakiegoś czasu 

przedmiotem handlu, operatorzy muszą składać wniosek do SENASA o nowe 
UpowaŜnienie dla kaŜdej partii towaru przeznaczonej do eksportu. SENASA 
ustanawia te mechanizmy w załoŜeniu, Ŝe spełniają one wielostronne układy 
Światowej Organizacji Handlu (Porozumienie SPS) i są analogiczne do obecnego 
systemu zatwierdzania importu, który obowiązuje w Unii Europejskiej. 

 
 

Argentyńskie Biuro Rolnictwa ds. Unii Europejskiej moŜe 
odpowiedzieć na szczegółowe pytania i udzielić wyjaśnień bądź 
dalszych informacji. 
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