Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Rozwoju Wsi oraz Rybołówstwa Morskiego nr
207-05 z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie wymogów fitosanitarnych dla importu
materiału roślinnego naleŜącego do rodzaju Vitis (L.).
(Dz.U. nr 5396 z dn.16 lutego 2006 r.)
MINISTER ROLNICTWA, ROZWOJU WSI ORAZ RYBOŁÓWSTWA
MORSKIEGO,
Uwzględniając dekret królewski z dnia 20 września 1927 r. w sprawie przepisów
sanitarnych dotyczących roślin, z późniejszymi zmianami;
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 1306-85 z
dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie przepisów sanitarnych dotyczących importowanych roślin
lub produktów roślinnych;
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 467-84 z dnia
19 marca 1984 r. w sprawie importu roślin lub części roślin podatnych na poraŜenie przez
niektóre gatunki szkodników zwierzęcych lub roślinnych, zmienione rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 832-02 z dnia 12 czerwca 2002 r.;
Mając na uwadze konieczność ochrony narodowych plantacji winorośli przed
niektórymi niebezpiecznymi agrofagami,
zarządza, co następuje:
Artykuł 1. — Import w ramach kaŜdego postępowania celnego, poprzez porty,
drogowe przejścia graniczne i lotniska wymienione w art. 1 ww. rozporządzenia nr 1306-85 z
dnia 22 grudnia 1986 r., inny niŜ tranzyt od granicy do granicy bez pośrednich przeładunków
na obszarze celnym, materiału roślinnego naleŜącego do rodzaju Vitis (L.) przeznaczonego do
sadzenia (z wyjątkiem nasion) uzaleŜnia się od uprzedniego otrzymania zezwolenia
technicznego na import, wydanego przez zewnętrzne słuŜby ochrony roślin oraz zgodnego ze
wzorem przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Wniosek o wydanie zezwolenia technicznego na import, sporządzony według wzoru
przedstawionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, musi zostać skierowany do
zewnętrznych słuŜb ochrony roślin na miesiąc przed przewidywaną datą importu.
Ponadto uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie materiału roślinnego do importu
uzaleŜnia się od przestrzegania szczególnych wymogów fitosanitarnych określonych w
załączniku II.
Artykuł 2. — Materiał roślinny przeznaczony do wwozu musi znajdować się w stanie
spoczynku wegetacyjnego oraz być wolny od liści, ziemi i substancji organicznych.
Materiałowi temu musi towarzyszyć świadectwo fitosanitarne z oświadczeniem
uwzględniającym informacje wymienione w załączniku II.
W przypadku importu materiału certyfikowanego, moŜe on zostać wprowadzony do
obrotu handlowego tylko przez zatwierdzone przedsiębiorstwa.
Artykuł 3. — W trakcie kontroli fitosanitarnej w punkcie wwozu importujący lub
jego przedstawiciel musi zadeklarować słuŜbom ochrony roślin przewidywane miejsce lub
miejsca sadzenia.

W celu umoŜliwienia kontroli a posteriori weryfikującej stan sanitarny sadzonek,
całość importowanego materiału roślinnego z rodzaju Vitis (L.) musi pozostać na tym samym
polu uprawnym przez co najmniej dwa pełne cykle wegetacyjne, w trakcie których będzie
podlegał kontroli przez pracowników słuŜb ochrony roślin. Przed upływem okresu kontroli a
posteriori, nie zezwala się na pobór materiału roślinnego w celu rozmnaŜania, przesadzania
lub wprowadzenia do obrotu poza uprzednio zadeklarowanym miejscem sadzenia (z
wyjątkiem eksportu).
ZaleŜnie od źródła i wyniku kontroli termin ten moŜe zostać pominięty, jeśli
wspomniany materiał roślinny będzie eksportowany. Eksportujący musi poinformować o tym
fakcie właściwe słuŜby ochrony roślin z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Artykuł 4. — Przesyłki nie spełniające przepisów powyŜszych art. 1 i 2 będą
odsyłane lub niszczone zgodnie z przepisami art. 7 dekretu królewskiego z dnia 20 września
1927 r.
Podobnie w przypadku, gdy kontrola na przejściu granicznym lub a posteriori wykaŜe
obecność jakiegokolwiek organizmu spośród wymienionych w załączniku II, obowiązek
odesłania lub zniszczenia wspomnianych przesyłek, zarządzony przez właściwe słuŜby
ochrony roślin, spoczywa na odbiorcy lub jego pełnomocniku i musi zostać wykonany na jego
koszt.
Artykuł 5. — Szczególne wymogi fitosanitarne dla importu materiału roślinnego z
rodzaju Vitis (L.) mogą zostać poszerzone o inne organizmy szkodliwe nieuwzględnione w
załączniku II za kaŜdym razem, gdy uwaŜa się, Ŝe materiał roślinny jak i jego pochodzenie
stwarzają potencjalne zagroŜenie fitosanitarne.
Artykuł 6. — Zarządca ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania
Oszustw jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie
opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Dano w Rabacie, dnia 11 listopada 2005 r.
Minister Rolnictwa, Rozwoju Wsi
oraz Rybołówstwa Morskiego
MOHAMED LAENSER

ZAŁĄCZNIK I

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA TECHNICZNEGO NA IMPORT
(NaleŜy skierować do właściwych zewnętrznych SłuŜb Ochrony Roślin)
P. ................................................... zwraca się do Naczelnika SłuŜb Ochrony Roślin przy
Prowincjonalnym Zarządzie ds. Rolnictwa w ..................... z prośbą o wydanie zezwolenia na import
na teren Maroka niŜej opisanego materiału roślinnego.
Nazwa botaniczna importowanego gatunku: ………………………………………………………..
Szczep:
( ) Odmiana ( ) Podkładka
(NaleŜy zakreślić odpowiednią rubrykę)
Rodzaj materiału roślinnego (np. podkładki, szczepy, wysadki, rozsadki, tarczki, inne):
…………….......................................................................................................................
Ilość: .........................................................................................................................
Nazwa i adres dostawcy: ..........................................................................................
.........................................................................................................................................
Kraj i region produkcji: ..............................................................................................
Szkółka: ..........................................................................................................................
Pochodzenie uŜytych podkładek i szczepów: .......................................................................
.........................................................................................................................................
Typ materiału przeznaczonego na import:
( ) certyfikowany virus-free
(NaleŜy zakreślić odpowiednią rubrykę)
( ) certyfikowany virus-tested
( ) zwykły
Nazwa/adres/telefon, faks i e-mail importującego: .................................................................................
.........................................................................................................................................
Przewidywana data importu: .................................................................................................
Przewidywane miejsce wwozu: .........................................................................................................
Przewidywane miejsce/miejsca sadzenia (NaleŜy podać dokładne umiejscowienie):
................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Dodatkowe informacje: .............................................................................................................
P. .................................................................................. zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, Rozwoju Wsi oraz Rybołówstwa Morskiego nr
............. z dnia .................... r. w sprawie wymogów fitosanitarnych dla importu materiału roślinnego
winorośli oraz oświadcza, Ŝe materiał ten nie zostanie ani wykorzystany do celów rozmnaŜania i
rozszczepiania ani wprowadzony do obrotu handlowego poza zadeklarowanym miejscem/miejscami
sadzenia, przed upływem dwóch pełnych cyklów wegetacyjnych, tj. okresu kontroli a posteriori.

(Data/podpis i pieczęć wnioskującego)
_____________________________________________________________________
Decyzja administracyjna:
Przyznano zezwolenie [ ] Nr zezwolenia: …………………………
Odmówiono zezwolenia [ ] Powód odmowy: ……………………………..
(Data/podpis i pieczęć Naczelnika SłuŜb Ochrony Roślin)

ZAŁĄCZNIK II
Szczególne wymogi dla importu materiału roślinnego z rodzaju Vitis (L.), przeznaczonego do
rozmnaŜania, z wyjątkiem nasion
Rodzaje agrofagów

Wymogi fitosanitarne

- Xylella fastidiosa
Choroba Pierce’a

Urzędowe oświadczenie:
a) materiał roślinny pochodzi z krajów
uznanych za wolne od Xylella fastidiosa
oraz
Candidatus
phytoplasma
australiense;
lub
b) materiał roślinny pochodzi z regionów
uznanych za wolne od Xylella fastidiosa i
jego
wektorów
oraz
Candidatus
phytoplasma australiense, na podstawie
urzędowego zaświadczenia zgodnego z
normą FAO (Organizacji ds. WyŜywienia
i. Rolnictwa) nr 4, oraz Ŝaden objaw
występowania bakterii i fitoplazmy nie
został zaobserwowany na obszarze
produkcji lub w jego bezpośrednim
otoczeniu w przeciągu trzech ostatnich
cyklów wegetacyjnych;
c) materiał roślinny pochodzi z krzewów
macierzystych przetestowanych z uŜyciem
odpowiednich metod, uznanych
za i
utrzymanych jako wolne od Xylella
fastidiosa oraz Candidatus phytoplasma
australiense.
Materiałowi
musi
towarzyszyć sprawozdanie z analizy;
lub
d) w przypadku upraw in vitro, materiał
roślinny
musi
spełniać
wymogi
przewidziane w punktach (a), (b) lub (c);
e) bez uszczerbku dla wymogów
przewidzianych w punktach (b) lub (c)
przesyłka, w tym materiał opakowaniowy,
musi zostać poddana zabiegowi z uŜyciem
środka przeciwko owadom będącym
wektorami Xylella fastidiosa, takim jak:
Carneocephala fulgida, raeculacepha
minerva i Graphocephala atropunctata;
f) materiał roślinny został poddany
zabiegowi termicznemu w temp. 50°C
przez 45 min. w przypadku Candidatus
phytoplasma australiense.

- Candidatus phytoplasma
australiense

- Xylophilus ampelinus

Urzędowe oświadczenie:

Nekroza bakteryjna
- Grapevine flavescence
dorée phytoplasma

- Grapevine YellowsGrapevine Bois noir
phytoplasma i inne
Ŝółtaczki winorośli

a) materiał roślinny pochodzi z regionów
uznanych za wolne od
Xylophilus ampelinus, Grapevine Yellows
oraz Grapevine flavescence dorée
phytoplasma i jego wektor Scaphoideus
titanus (ball.) oraz Ŝaden objaw
występowania tych trzech agrofagów nie
został zaobserwowany na obszarze
produkcji lub w jego bezpośrednim
otoczeniu w przeciągu dwóch ostatnich
cyklów wegetacyjnych;
lub
b) materiał roślinny pochodzi z krzewów
macierzystych przetestowanych z uŜyciem
odpowiednich metod, uznanych
za i
utrzymanych jako wolne od Xylophilus
ampelinus, Grapevine Yellows oraz
Grapevine
flavescence
dorée
phytoplasma.
Materiałowi
musi
towarzyszyć sprawozdanie z analizy;
c) materiał roślinny został poddany
zabiegowi termicznemu (50°C/45 min) w
przypadku Grapevine flavescence dorée
phytoplasma.

- Phakopsora euvitis
Rdza

Urzędowe oświadczenie:
materiał roślinny pochodzi z regionów
uznanych za wolne od Phakopsora euvitis
oraz Ŝaden objaw występowania rdzy nie
został zaobserwowany na obszarze
produkcji lub w jego bezpośrednim
otoczeniu w przeciągu dwóch ostatnich
cyklów wegetacyjnych.

- Tomato ring spot virus

Urzędowe oświadczenie:
materiał roślinny pochodzi z obszaru
produkcji poddanego inspekcji oraz
uznanego za wolny od Tomato ring spot
virus w przeciągu dwóch ostatnich cyklów
wegetacyjnych.

- Viteus vitifoliae
Filoksera

Urzędowe oświadczenie:
materiał roślinny z obszaru produkcji
poddanego inspekcji oraz uznanego za
wolny od Viteus vitifoliae w przeciągu
dwóch ostatnich cyklów wegetacyjnych.

.
- Xiphinema americanum
sensu stricto

Urzędowe oświadczenie:
a) materiał roślinny pochodzi z obszaru
produkcji, którego gleba jest uznana za

wolną od Xiphinema americanum sensu
stricto;
lub
b) materiał roślinny nie zawiera korzeni.
- Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes
vredendalensis

- Agrobacterium
tumefasciens
Crown gall

Urzędowe oświadczenie:
a) materiał roślinny pochodzi z krajów
uznanych za wolne od
Margarodes prieskaensis, Margarodes
vitis oraz Margarodes vredendalensis;
lub
b) materiał roślinny pochodzi z regionów
uznanych za wolne od Margarodes
prieskaensis,
Margarodes
vitis
i
Margarodes vredendalensis oraz Ŝaden
objaw występowania tych agrofagów nie
został zaobserwowany na obszarze
produkcji
lub w jego bezpośrednim
otoczeniu;
lub
c) materiał roślinny nie zawiera korzeni.
Urzędowe oświadczenie:
a) materiał roślinny pochodzi z regionów
uznanych za wolne od Agrobacterium
tumefasciens
oraz
Ŝaden
objaw
występowania tego agrofaga nie został
zaobserwowany na obszarze prodkucji lub
w jego bezpośrednim otoczeniu;
lub
b) materiał roślinny pochodzi z krzewów
macierzystych przetestowanych z uŜyciem
odpowiednich metod, uznanych
za i
utrzymanych
jako
wolne
od
Agrobacterium tumefasciens. Materiałowi
musi towarzyszyć sprawozdanie z analizy.

