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
(Dz. U. nr 3870 bis z dn. 31 grudnia 1986 r.)
MINISTER ROLNICTWA I REFORMY ROLNEJ,
Uwzględniając dekret królewski z dnia 20 września 1927 r. w sprawie przepisów
sanitarnych dotyczących roślin;
Uwzględniając dekret królewski nr 1-73-439 z dnia 8 stycznia 1974 r. będący
publikacją tekstu Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin sporządzonej w Rzymie dnia
6 grudnia 1951 r.,
zarządza, co następuje:
Artykuł 1. — Wwóz lub tranzyt produktów lub przedmiotów wymienionych w art. 5
ww. dekretu królewskiego z dnia 20 września 1927 roku moŜe się odbywać jedynie poprzez:
– porty: Agadir, Al Hoceima, Casablanca, El-Jadida, Kenitra, Laayoune, Larache,
Nador i Tanger,
– drogowe przejścia graniczne: Béni-Ansar (Nador), F’Nideq (Tanger) i Jouj Baghal
(Oujda)
– lotniska: Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, Rabat-Salé, Tanger i Tétouan.
Z zastrzeŜeniem przepisów art. 5, przedmioty lub produkty określone w ustępie
poniŜej podlegają w momencie ich wwozu poprzez wspomniane porty, drogowe przejścia
graniczne lub lotniska kontroli sanitarnej w formie i na warunkach przewidzianych przez
dekret królewski z dnia 20 września 1927 r.
Artykuł 2. — Przesyłkom zawierającym sadzonki, odrośla, zrazy, rozsady, cebulki
kwiatowe, bulwocebulki, bulwy, kłącza, nasiona, ziarna, oraz kwiaty cięte muszą towarzyszyć
świadectwa fitosanitarne zgodne ze wzorem załączonym do Międzynarodowej Konwencji
Ochrony Roślin (Rzym, 1951 r.), jak równieŜ kopia faktury handlowej, której zgodność z
oryginałem jest potwierdzona przez wysyłającego lub importującego, zawierającej nazwy
gatunków i odmian botanicznych, nazwę i adres nadawcy oraz miejsca pochodzenia, nazwę i
adres odbiorcy, wagę paczek oraz szczegółowy wykaz zawartości kaŜdej z nich.
Przesyłkom zawierającym sadzeniaki ziemniaków, nasiona pomidorów i bakłaŜanów
musi ponadto towarzyszyć zaświadczenie wydane przez państwowe słuŜby fitosanitarne kraju
ich pochodzenia precyzujące, co następuje:
1. Zawartość przesyłki jest wolna od następujących chorób i pasoŜytów:
– stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata)
– mątwik ziemniaczany i mątwik agresywny (Globodera rostochiensis et G. pallida)
– guzak korzeniowy (Meloidogyne spp.)
– rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum)
– parch prószysty ziemniaka (Spongospora subterranea)
– bakterioza pierścieniowa ziemniaka (Corynebacterium sepedonicum)
– wrzecionowatość bulw ziemniaka (Potato Spindle Tuber Viroid)
– Angiosorus solani
– Clavibacter michiganense pv. michiganense
– Pseudomonas solanacearum.

2. Została przesiana, oczyszczona i zapakowana w porcie, na przejściu granicznym lub
lotnisku początkowym pod nadzorem pracownika państwowych słuŜb ochrony fitosanitarnej
kraju pochodzenia, lub w punkcie pakowania nadzorowanym i zatwierdzonym przez ww.
słuŜby, i w takim przypadku skontrolowana wyrywkowo przed wysyłką przez pracownika
tych samych słuŜb.
3. Ponadto jest wolna od ziemi, łętów i innych odpadków. Dopuszcza się jednak wwóz
sadzeniaków ziemniaka, u których współczynnik poraŜenia chorobami lub pasoŜytami nie
przekracza, przy całkowitym progu wynoszącym maksymalnie 10% wagi, następujących
granic:
4.
a) w przypadku chorób grzybowych i bakteryjnych:
- 2% wagi dla bulw dotkniętych kaŜdą z następujących chorób:
Zaraza ziemniaczana (Phytophthora infestans)
Mokra zgnilizna (Erwinia sp.);
- 5% wagi dla bulw poraŜonych na powierzchni większej niŜ 1/3 parchem
zwykłym ziemniaka (Actinomyces scabies) lub parchem srebrzystym ziemniaka
(Helminthosporium solani);
- 10% wagi dla bulw poraŜonych rizoktoniozą ziemniaka (Rhizoctonia solani).
b) w przypadku pasoŜytów:
- 5% wagi dla bulw przedstawiających więcej niŜ 5 widocznych nagryzień
osiewnika (Agriotes sp.).
Dopuszcza się równieŜ wwóz sadzeniaków ziemniaka, u których poziom chorób
wirusowych nie przekracza 1,5% (klasa SE), 2% (klasa E), 8% (klasa A) i 10% (klasa B).
Artykuł 3. — W przypadku, gdy produkty lub przedmioty określone w powyŜszym
art. 1. są importowane drogą powietrzną, odbiorca, jego pełnomocnik lub deklarant musi
zapewnić:
- W warunkach nadzoru określonych przez Zarząd ds. Ceł i Podatków Pośrednich
transport paczek z lotniska do biura inspektora ochrony roślin, dla przesyłek zaadresowanych
lub naleŜących do jednej osoby, gdzie waga produktów podlegających inspekcji jest równa
50kg lub niŜsza, podczas gdy kontrola przesyłek o wadze wyŜszej niŜ 50kg odbywa się na
terenie lotniska.
- Zamkniętym pojazdem i pod eskortą urzędnika słuŜb celnych i podatków pośrednich,
transport do najbliŜszej stacji fumigacyjnej towaru skierowanego do fumigacji przez
urzędnika odpowiedzialnego za kontrolę sanitarną.
Towar, który nie spełni warunków importu przewidzianych w niniejszym artykule jest
odsyłany lub niszczony przez odbiorcę lub jego pośrednika, a w przypadku niepodjęcia takich
działań zostaje zniszczony z urzędu przez państwowe słuŜby fitosanitarne na koszt odbiorcy.
Artykuł 4. — Wyniki kontroli sanitarnej są przedstawione w protokole sporządzonym
przez odpowiedzialnego za nią pracownika. Dokument ten, którego duplikat zostaje,
odpowiednio, przekazany odbiorcy lub jego przedstawicielowi, wzmiankuje o dezynfekcji,
fumigacji, odsyłce lub zniszczeniu przedmiotu lub produktu przez odbiorcę lub jego
pełnomocnika.
Przed odbiorem produktów lub przedmiotów poddanych dezynfekcji lub fumigacji,
odbiorca lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do uiszczenia naleŜności określonych

przez obowiązujące przepisy, w przeciwnym wypadku będą one musiały zostać odesłane lub
zniszczone przez odbiorcę lub jego pełnomocnika po otrzymaniu powiadomienia od słuŜb
celnych.
W przypadku, gdy zarządzone działania nie zostaną wykonane przez zainteresowane
strony w terminie 8 dni od dnia powiadomienia o konieczności odesłania lub zniszczenia ww.
przedmiotów lub produktów, zostają one zniszczone z urzędu przez państwowe słuŜby
fitosanitarne na koszt zainteresowanych stron. Termin ośmiu dni moŜe zostać skrócony przez
pracownika odpowiedzialnego za kontrolę sanitarną w przypadku, gdy przechowywanie ww.
przedmiotów lub produktów stanowi zagroŜenie dla zdrowia publicznego lub upraw. KaŜde
zniszczenie zarządzone z urzędu musi zostać odnotowane w protokole sporządzonym przez
właściwe organy.
Artykuł 5. — Z obowiązku kontroli sanitarnej zwolnione są:
1. Ziarna kawy (Coffea arabica L., Coffea liberica Bull i Coffee stenophylla Dox),
liście herbaty (Thea chinensis Sims).
2. Suszona lawenda (Lavandula vera D.C., L. latifolia Vaîl L.), suszony rozmaryn
lekarski (Rosmarinus officinalis L.), suszony tymianek pospolity (Thymus vulgaris L.),
suszone płatki róŜ, szyszki chmielu (kwiatostany Ŝeńskie Humulus lupulus L. i Humulus
japonicus Si et Zuce), lawsonie (suszone liście i łodygi Lawsonia alba L.em) oraz drewno
lukrecji (kłącza lub korzenie Glvcvrrhiza glabra L. i G. echinata L.).
3. Gumy, Ŝywice, gumoŜywice, olibanum, styraks, Ŝywica aloesowa, galasy (galas
chiński, Takaout, galas dębowy).
4. Rośliny lecznicze suszone i zapakowane w paczki.
5. Drewno pod kaŜdą postacią, z wyjątkiem drewna mogącego słuŜyć do rozmnaŜania
wegetatywnego oraz drewna nieokorowanego lub stanowiącego całość albo część roślin lub
produktów roślinnych objętych kontrolą sanitarną, suszona kora, korek, garbowiny i produkty
garbujące inne niŜ te zawierające całe nasiona lub owoce.
6. Śliwki, figi, winogrona, morele, jabłka, gruszki, suszone brzoskwinie, owoce
zakonserwowane w solance, smaŜone w cukrze lub poddane obróbce przemysłowej innej niŜ
suszenie, płatki zboŜowe, makarony, otręby, makuchy, słoma z pszenicy, jęczmienia, owsa
lub Ŝyta, siano brykietowane, mączka z lucerny, włókna roślinne takie jak rafia, sizal,
bawełna odziarniona, morska trawka, oraz ogółem produkty roślinne rozdrobnione lub
sproszkowane.
7. Glony.
8. Nasiona sezamu (Sesamum indicum L.) i czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.),
nasiona pistacji (Pistaci vera L.), nasiona orzecha włoskiego (Juglans regia L.), orzechy
laskowe (Corylus avellana L.) i łuskane migdały (Amygdalus communis L.), jeśli nie są
przeznaczone do rozmnaŜania.
9. Rośliny i części roślin suszone zwane «sterylizowanymi», poddane obróbce cieplnej
lub chemicznej.
10. Rośliny okrytonasienne istotne ze względów gospodarczych lub sanitarnych, jeśli
zostaną przedstawione w warunkach przewidzianych w rozporządzeniu z dnia 1 marca 1928 r.
w sprawie importu roślin okrytonasiennych.
11. Tytoń przetworzony, w puszkach i paczkach.
Artykuł 6. — UniewaŜnia się rozporządzenie Podsekretarza Stanu ds. Rolnictwa z
dnia 1 września 1985 r. w sprawie przepisów sanitarnych dotyczących importowanych roślin
lub produktów roślinnych.

Artykuł 7. — Zarządca ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania
Oszustw jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie
opublikowane w Dzienniku Ustaw.

