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Nie podlega przeglądowi Urzędu Rewizyjnego. 

[Na każdej stronie dokumentu pieczęć następującej treści:] Dyrektor Wydziału Prawnego. Urząd ds. 

Rolnictwa i Hodowli 

[Podpis nieczytelny] 

URZĄD DS. ROLNICTWA I HODOWLI (SAG – SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO) USTANAWIA 

KATEGORYZACJĘ PRODUKTÓW WEDŁUG RYZYKA ZWIĄZANEGO Z AGROFAGAMI I UCHYLA 

ROZPORZĄDZENIE NR 3.801 Z 1998 R. 

SANTIAGO DE CHILE, 19 CZERWCA 2012 R. 

NR 3589/ PO WGLĄDZIE DO: Przepisów Ustawy organicznej nr 18.755 w sprawie Urzędu ds. Rolnictwa i 

Hodowli, Ustawy nr 18.164 wprowadzającej poprawki do przepisów celnych, Dekretu z mocą ustawy nr 

3.557 z 1980 r. określającego przepisy w sprawie ochrony upraw rolniczych, Dekretu Ministerstwa 

Rolnictwa nr 156 z 1998 r. zezwalającego na import roślin, produktów i półproduktów oraz materiałów 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego poprzez punkty wjazdu na terytorium kraju, Rozporządzeń Urzędu 

ds. Rolnictwa i Hodowli nr 557 z 1980 r., 3.173 z 2000 r., 3.801 z 1998 r. i 3.815 z 2003 r.; 

Międzynarodowych Standardów dla Środków Fitosanitarnych (ISPMs) nr 5 z 2005 r., Glosariusza 

terminów fitosanitarnych ISPMs nr 32 z 2009 r., Kategoryzacji produktów według ryzyka związanego z 

agrofagami, z późn. zm., 

ZWAŻYWSZY 

1. Że Urząd ds. Rolnictwa i Hodowli, zwany dalej SAG lub Urzędem, jest upoważniony do ustalania 

wymogów fitosanitarnych dla importu na terytorium kraju artykułów poddawanych regulacjom 

w celu zapobieżenia wprowadzania i rozprzestrzeniania się agrofagów podlegających przepisom; 

2. Że na drodze Rozporządzenia nr 3.801 z 1998 r. Urząd „Klasyfikuje importowane produkty 

roślinne według przypisanych im kategorii ryzyka fitosanitarnego oraz ustala warunki 

wprowadzenia na terytorium kraju; 

3. Że konieczne jest wdrożenie Rozporządzenia nr 3.801 z 1998 r. oraz zharmonizowanie pojęć 

odnoszących się do klasyfikacji kategorii ryzyka fitosanitarnego wywoływanego przez produkty 

importowane, ze względu na to że Komisja ds. Środków Fitosanitarnych Międzynarodowej 

Konwencji Ochrony Roślin w kwietniu 2009 r. przyjęła Międzynarodowy Standard dla Środków 

Fitosanitarnych (ISPM) nr 32 o nazwie „Kategoryzacja produktów według ryzyka związanego z 

agrofagami”; 

4. Że Urząd dysponuje normami wymagającymi podania składników produktów spożywczych 

stosowanych do produkcji żywności lub suplementów dla zwierząt zawierających produkty 

roślinne na różnych poziomach transformacji; 

5. Że konieczne jest uwzględnienie wymogów związanych ze zdrowiem roślin i zwierząt w 

przypadku użycia produktów roślinnych w żywności przeznaczonej dla zwierząt; 

6. Że konieczne jest dostosowanie kryteriów w celu kategoryzacji produktów według ryzyka 

związanego z agrofagami, zgodnie z zastosowaną metodą i stopniem przetworzenia oraz 

przewidzianym przeznaczeniem produktu, aby ustalić wymogi dla importu; 

7. Że niektóre metody i stopnie przetworzenia produktów mogą eliminować, zmniejszać lub 

utrzymywać ich podatność na infestację przez agrofagi; 
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8. Że kategoryzacja produktów według ryzyka związanego z agrofagami jest potrzebna do 

identyfikacji, należy dokonać Analizy ryzyka związanego z agrofagami, aby ustanowić dla nich 

wymogi fitosanitarne w imporcie; 

9. Że kategoryzacja produktów według ryzyka związanego z agrofagami ułatwi ustanowienie 

wymogów fitosanitarnych dla importu, a także zastosowanie procedur określonych przez Urząd 

w miejscach inspekcji, w punktach wjazdu do kraju. 

POSTANAWIAM 

1. Dla potrzeb niniejszego Rozporządzenia przyjmuje się następujące pojęcia: 

Kategoryzacja produktów według ryzyka związanego z agrofagami: Klasyfikacja produktów według 

podatności na wprowadzenie i rozprzestrzenianie agrofagów podlegających przepisom, z 

uwzględnieniem ewentualnego poddania produktu obróbce, zastosowanej metody i stopnia 

przetworzenia oraz przewidzianego przeznaczenia. 

Kategoria 1. Należą do niej produkty przetworzone w stopniu, który wyklucza ich infestację przez 

agrofagi kwarantannowe. Z tego powodu nie wymagają świadectwa fitosanitarnego dotyczącego 

agrofagów, które mogły występować w produkcie przed obróbką. Do produktów tej kategorii należą: 

Proces Produkty będące wynikiem obróbki 

1. Opiłowywanie lub 
piłowanie 

- Pył drzewny, trociny 

2. Opiłowywanie lub 
piłowanie, dehydrowanie, 
lub osuszanie, okorowanie 
profilowanie, formowanie 

- Drzwi, okna, meble drewniane, profile, drewno układane 
na wpust i pióro (podłogowe lub sufitowe), drewno 
układane na zakładkę, listwy przyszybowe, listwy 
przypodłogowe, parkiety podłogowe, futryny drewniane 

3. Opiłowywanie lub 
piłowanie i prażenie 

- Tarcica drewniana, beczki i naczynia drewniane 

4. Wiórowanie i prażenie - Zrębki prażone 
5. Korowanie - Wełna drzewna, zrzyny drzewne 

6. Mrożenie lub zamrażanie - Owoce, warzywa, ziarna, rośliny strączkowe, bulwy i inne 
struktury podziemne 

7. Usuwanie kofeiny - Kawa ziarnista 

8. Wyłuskiwanie i mycie - Ryż 

9. Dehydratacja lub 
dehydrowanie 

- Owoce i warzywa, cięte kwiaty, rośliny u części roślin 
(oprócz nasion), dezaktywowane ziarna soi 

10. Dehydrowanie lub suszenie 
i mielenie, lub przemiał 

- Przyprawy korzenne 

11. Dehydrowanie lub 
osuszanie, wklejanie, lub 
sklejanie i prasowanie 

- Drewniane deski (mikrowczepy, półfabrykaty) i produkty 
wyprodukowane z desek (belki laminowane) 

12. Rozwijanie, foliowanie - Fornir lub okleina, środek okleiny 

13. Fermentacja i osuszanie - Tytoń odtworzony 

14. Impregnacja lub 
impregnowanie 

- Kwiaty glicerynowane i zakonserwowane 

15. Warzenie - Ziarna jęczmienia, słodowane 
16. Malowanie, lakierowanie, - Rękodzieła z włókien roślinnych, zbóż, ciętych kwiatów 
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emaliowanie 

17. Utrwalenie żywności w 
zalewie 

- Oliwki drylowane 

18. Obróbka różnymi metodami Połączenie różnych typów obróbki, których wynikiem są: 
- Artykuły przetworzone z drewna do użytku w 
gospodarstwie domowym, instrumenty muzyczne, 
narzędzia warsztatowe, przybory szkolne, rękodzieła, 
artykuły sportowe, zabawki, artykuły z włókien roślinnych 
(meble wiklinowe lub rattanowe) 
- Tyczki bambusowe i artykuły wyprodukowane częściowo 
lub w całości z bambusa, z podrodziny Bambusoideae, o 
grubości nieprzekraczającej 6 mm. 

19. Solenie - Ziarna, owoce 

20. Farbowanie - Włókna roślinne, kwiaty (bez nasion) 

21. Zmiękczanie lub skruszanie - Owoce 
 

Kategoria 2. Są to produkty, które mimo poddania obróbce nadal wykazują podatność na infestację 

przez agrofagi kwarantannowe. Do produktów tej kategorii należą: 

Proces Produkty będące wynikiem obróbki 

1. Opiłowywanie lub piłowanie, 
dehydrowanie, lub osuszanie 

- Płyty drewniane zwyczajnie opiłowane o 
grubościach do 6 mm; tablice drewniane, 
dźwigary, legary, słupy, pale, tyczki i paliki 

2. Wiórowanie - Wióry lub zrębki drzewne 

3. Osuszanie - Owoce (rodzynki, suszone brzoskwinie), 
warzywa, zioła, rośliny i części roślin (oprócz 
nasion), cięte kwiaty, włókna roślinne, kora do 
spożycia lub ozdoby 
- Tyczki bambusowe i artykuły wyprodukowane 
częściowo lub w całości z bambusa, z 
podrodziny Bambusoideae o grubości większej 
lub równej 6 mm. 

4. Dehydrowanie lub osuszanie - Ziarna (oprócz dezaktywowanych ziaren soi) 

5. Impregnowanie lub impregnacja 
chemiczna pod ciśnieniem 

- Słupy, pale, dźwigary, legary, paliki, tyczki 
bambusowe 

6. Siekanie lub mielenie - Owoce i warzywa świeże bądź suszone 

7. Tłuczenie - Zboża 

8. Prasowanie - Bawełna prasowana, nie gręplowana ani nie 
czesana, surowa; 
- Całe liście tytoniu 

9. Cięcie i korowanie - Kłody i słupy drewniane 

 

Kategoria 3. Są to produkty, które nie zostały poddane obróbce, a ich zastosowanie nie przewiduje 

rozsiewu, lecz np. spożycie lub obróbkę. 

Produkty należące do tej kategorii obejmują: 
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• świeże owoce 

• świeże warzywa 

• świeże cięte kwiaty i gałęzie 

• łodygi i wierzchołki przeznaczone do spożycia 

• struktury podziemne przeznaczone do spożycia (korzenie, kłącza, bulwy i cebule) 

Kategoria 4. Są to produkty, które nie zostały poddane obróbce, ich zastosowanie przewiduje rozsiew. 

Kategoria uwzględnia rośliny do sadzenia, nasiona, plazmę zarodkową i części roślin, które obejmują: 

• pędy 

• sadzonki 

• gałęzie i gałązki 

• łodygi lub wierzchołki 

• struktury podziemne przeznaczone do spożycia (korzenie, kłącza, bulwy i cebule) 

• materiał do mikropropagacji 

• rośliny in vitro 

• i inne materiały roślinne do propagacji 

 

2. Produkty z kategorii 1.,2., 3. i 4. należy przedstawić SAG w punkcie wjazdu w celu 

przeprowadzenia stosownego postępowania wymaganego w imporcie. Ta sama procedura 

będzie obowiązywać dla produktów z kategorii 1. przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, 

których nie ujęto na listach Postanowienia nr 1. 

3. W przypadku produktów zaklasyfikowanych do kategorii 1. i 2. SAG będzie upoważniony do 

zwrócenia się do władz fitosanitarnych kraju pochodzenia o informacje na temat metody i 

stopnia przetworzenia produktu. 

4. W celu określenia ryzyka związanego z agrofagami podlegającym przepisom i zdefiniowania 

środków fitosanitarnych dla produktów zaklasyfikowanych do kategorii 2., 3. i 4. Urząd opracuje 

analizę ryzyka związaną z agrofagami. 

5. Dla produktów zaklasyfikowanych do kategorii 2., 3. i 4., trafiających na terytorium kraju, będzie 

wymagany oryginał urzędowego świadectwa fitosanitarnego wydanego przez właściwe władze 

fitosanitarne kraju pochodzenia. Produkty będą musiały spełniać wymogi fitosanitarne 

ustanowione przez SAG w zarządzeniach szczególnych. 

6. Jakiekolwiek inne artykuły poddawane regulacjom, nieuwzględnione w ww. kategoriach, których 

import niesie ze sobą ryzyko fitosanitarne, przy wjeździe na terytorium kraju będą musiały 

spełniać wymogi fitosanitarne ustanowione przez SAG w zarządzeniach szczególnych. 

7. Naruszenie przepisów niniejszego Rozporządzenia będzie podlegać sankcjom określonym w 

Dekrecie z mocą ustawy nr 3.557 z 1980 r. w sprawie ochrony upraw rolniczych i Ustawy 

organicznej nr 18.755 w sprawie Urzędu ds. Rolnictwa i Hodowli. 

8. Uchyla się Rozporządzenie nr 3.801 z 1998 r. w sprawie klasyfikacji importowanych produktów 

roślinnych według kategorii ryzyka fitosanitarnego i warunków wprowadzania na terytorium 

kraju. 
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OPATRZONO KOMENTARZEM, OGŁOSZONO I OPUBLIKOWANO 

 

ANIBAL ARIZTÍA REYES 

KRAJOWY DYREKTOR 

URZĘDU DS. ROLNICTWA I HODOWLI 

[Pieczęć następującej treści:] Krajowy Dyrektor. Urząd ds. Rolnictwa i Hodowli 

[Podpis nieczytelny] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Krajowy Dyrektor 

- Dyrektorzy Regionalni SAG 

- Wydział Ochrony Upraw Rolniczych i Leśnictwa 

- Wydział Prawny 

- Dział Obsługi Mediów 

- Dział Regulacji 

- Kancelaria 

 


