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Przepisy odnoszące się do roślin oraz środków 
stosowanych odnośnie organizmów szkodliwych 
 
Określone przez Ministra Rolnictwa dnia 1 grudnia 2000 r., zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2000 r. o ochronie 
roślin, ustawą z dnia 4 grudnia 1970 r. o nasiennictwie oraz ustawą z dnia 12 maja 1995 r. o glebie, sekcją trzecią. 
 
(Nowelizowane: dnia 10 kwietnia 2002 r. [30 stycznia 2006 r.]). 
 

 
 
 

I. Cel, zakres i definicje 

§ 1 Cel 
Celem niniejszych przepisów jest zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 

organizmów szkodliwych oraz kontrola występowania organizmów na terenie Norwegii, a 
także zapewnienie najwyższej zdrowotności i odpowiedniej jakości roślin przeznaczonych do 
sadzenia podczas ich produkcji i sprzedaży. 

 
 

§ 2 Zakres 
Niniejsze przepisy określają wymagania oraz zapewniają podstawy dla inspekcji roślin i 

innych regulowanych artykułów, pod względem ich zdrowotności. 
Ponadto, przepisy określają wymagania i warunki dla inspekcji pod względem jakości 

oraz etykietowania roślin przeznaczonych do sadzenia. W odniesieniu do nasion, 
sadzeniaków ziemniaka oraz roślin leśnych, obowiązuje ustawa o nasiennictwie, ustawa o 
sadzeniakach ziemniaka oraz ustawa o nasiennictwie roślin leśnych. Warunki określone w 
paragrafie 10-14 niniejszych przepisów nie odnoszą się do wyżej wymienionych kategorii 
towarów, ani do roślin przeznaczonych do sadzenia, uprawianych oddzielnie dla celów 
eksportowych. 

 
 

§ 3 Definicje 
Słownik słów i wyrażeń używanych w niniejszych przepisach stanowi Załącznik nr 10. 
 
 
 

II. Postanowienia w sprawie środków stosowanych 
odnośnie regulowanych organizmów szkodliwych 

§ 4 Regulowane organizmy szkodliwe, których rozprzestrzenianie jest zabronione  
Zabrania się: 
a rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych określonych w Załączniku nr 1  
b rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych wymienionych w Załączniku nr 2, jeżeli 

są związane z roślinami lub innymi regulowanymi artykułami określonymi w 
załączniku. 
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§ 5 Wymagania specjalne mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się regulowanych 
organizmów szkodliwych 

Rośliny i inne regulowane artykuły wymienione w Załączniku 4B mogą być sprzedawane 
lub rozprowadzane w inny sposób, wyłącznie w przypadku spełnienia wymagań określonych 
z załączniku. 

Zabrania się sadzenia lub sprzedawania roślin przeznaczonych do sadzenia 
zamieszczonych w Załączniku nr 7. 

 
§ 6 Środki fitosanitarne 

Inspekcja Rolna Norwegii może określać środki, które powinny zostać wdrożone celem 
zwalczenia, zapobiegania lub ograniczenia rozprzestrzenianiu się regulowanych organizmów 
szkodliwych wymienionych w Załączniku nr 1, 2 i 6, w przypadku wystąpienia ryzyka ich 
rozprzestrzeniania. W związku z tym, Rolna Inspekcja Norwegii (zwana dalej Inspekcją) 
może, m. in.: 

 
a zakazać lub określić warunki postępowania z roślinami i materiałem roślinnym 
b nakazać zniszczenie roślin lub materiału roślinnego 
c nakazać przeprowadzenie dezynfekcji oraz innych środków zwalczających lub 

kontrolujących porażenie 
d określić warunki kwarantanny nakładanej na pole 
e zakazać wspólnego użytkowania maszyn 
f zakazać siewu lub sadzenia określonych gatunków roślin 
g nakazać stosowanie zmianowania 
h określić zasięg strefy bezpieczeństwa oraz nakazać wprowadzenie na jej terenie wyżej 

wymienionych środków. 
 
 

III. Rejestracja 

§ 7 Obowiązek rejestracji 
Następujące podmioty podlegają obowiązkowi rejestracji, dokonywanej przez Inspekcję: 
a podmioty związane z produkcją roślin szkółkarskich przeznaczonych na sprzedaż, w 

tym podmioty zaangażowane w ich przechowanie przez okres większych niż 5 
miesięcy 

b podmioty związane z produkcją innych roślin przeznaczonych do sadzenia oraz 
przeznaczonych dla pośredników handlowych lub profesjonalnych producentów 

c podmioty związane ze sprzedażą roślin przeznaczonych do sadzenia lub związane ze 
sprzedażą dla kolejnych pośredników handlowych lub profesjonalnych producentów 

d podmioty importujące rośliny i inne regulowane artykuły wymienione w Załączniku 5, 
punkcie 1, 2, 4.2, 4.3 i 8 

e podmioty eksportujące towary wymagające zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne 
f podmioty otrzymujące/przyjmujące ziemniaki lub nieumyte warzywa z korzeniami 

celem ich sortowania, pakowania lub przetwarzania przemysłowego. 
W odniesieniu do punktu a, Inspekcja może nałożyć obowiązek rejestracji na inne 

podmioty związane ze sprzedażą roślin szkółkarskich, jeżeli prowadzone przez nią działania 
uznane zostaną za powodujące zagrożenie odnośnie zdrowotności roślin. 

Zabrania się dokonywania czynności wymienionych w punktach a-f, jeżeli podmiot 
dokonujący tych czynności nie jest zarejestrowany. 

Podmioty w stosunku, do których nie istnieje obowiązek rejestracji w związku z 
przepisami odnoszącymi się do podatku VAT, również nie podlegają rejestracji w świetle 
niniejszych przepisów. 
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§ 8 Rejestracja  

Rejestracji dokonuje się po wypełnieniu przez podmiot stosownych formularzy. W 
przypadku, gdy podmiot składa się z kilku niezależnych ekonomicznie jednostek, lub 
jednostek zarządzanych oddzielnie, każda indywidualna jednostka jest rejestrowana 
indywidualnie. 

W następujących przypadkach istnieje obowiązek pisemnego informowania Inspekcji: 
a) zaniechania przez podmiot działalności 
b) zmiany własności/właściciela 
c) zmiany nazwy lub adresu 
d) zaniechania prowadzenia działalności, ze względu na którą podmiot został 

zarejestrowany. 
 
 

§ 9 Kontrole wewnętrzne 
Podmioty zarejestrowane obowiązane są do prowadzenia wewnętrznych kontroli. 

Kierownictwo danego podmiotu/osoby nim zarządzające, obowiązane są do prowadzenia 
nadzoru nad przeprowadzaniem obowiązkowych kontroli. Kontrola wewnętrzna oznacza, iż: 

 
a istnieje jasność odnośnie organizacji danego podmioty oraz odpowiedzialności 

wewnątrz podmiotu 
b istnieją odpowiednie dokumenty związane z produkcją, sprzedażą, importem i 

eksportem 
c podmiot świadomy jest ryzyka wypływającego z prowadzonej przez niego działalności 

w przypadku wystąpienia niezgodności ze stosownymi przepisami oraz stosuje 
odpowiednie środki celem zredukowania tego ryzyka 

d podmiot posiada system wykrywania, przeciwdziałania oraz zapobiegania 
wystąpieniom przypadków niezgodności z przepisami 

e podmiot przeprowadza systematyczne wewnętrzne kontrole celem nadzorowania jego 
prawidłowego funkcjonowania. 

Prowadzone powyżej działania powinny zostać udokumentowane w formie pisemnej w 
sposób odpowiedni do typu prowadzonej działalności, ryzyka i wielkości. Dokumenty takie 
muszą być udostępniane pracownikom Inspekcji. 

Zarejestrowane podmioty posiadają obowiązek umożliwiania pracownikom Inspekcji 
przeprowadzania kontroli przewidzianych przepisami, w taki sposób, ażeby mogły być one 
przeprowadzone w sposób dokładny i zajmowały jak najmniej czasu, a także udzielania 
pracownikom odpowiedniej pomocy. 

Inspekcja może nakazać przeprowadzenie określonych środków oraz żądać udostępnienia 
dokumentacji, jeżeli wewnętrzna kontrola podmiotu okaże się niewystarczająca, celem 
zapewnienia spełnienia postanowień przepisów prawnych. 

Inspekcja może określić dodatkowe, szczegółowe warunki przeprowadzania 
wewnętrznych kontroli przez podmiot. 
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IV.  Postanowienia specjalne odno śnie produkcji 
i sprzeda ży ro ślin przeznaczonych do 
sadzenia 

§ 10  Wymagania jakościowe 
Rośliny przeznaczone do sadzenia w momencie sprzedaży powinny: 
a poza spełnieniem postanowień określonych w paragrafie 4, być praktycznie wolne od 

organizmów szkodliwych innych niż te wymienione w Załączniku nr 1 i 2, jeśli mają 
one wpływ na jakość roślin lub ich przeznaczenie 

b znajdować się w odpowiedniej fazie rozwojowej oraz być pozbawione defektów, które 
mogą wpływać znacząco na ich przeznaczenie 

c posiadać typowe cechy danego rodzaju i gatunku oraz odmiany 
Rośliny przeznaczone do sadzenia, które podczas produkcji lub sprzedaży wykazują 

objawy występowania organizmu szkodliwego, co może mieć negatywny wpływ na jakość 
roślin lub ich przeznaczenie, powinny zostać poddane odpowiednim zabiegom lub usunięte 
natychmiast po potwierdzeniu obecności wystąpienia danego organizmu. Rośliny 
przeznaczone do sadzenia nie mogą być sprzedawane zanim odpowiednie zabiegi nie zostaną 
wykonane. 

 
 

§ 11 Wymagania odnośnie tożsamości i czystości odmianowej 
Pochodzenie roślin przeznaczonych do dalszej profesjonalnej uprawy powinno być znane, 

a rośliny powinny być odpowiednio spokrewnione z danym rodzajem, odmianą lub klonem. 
Rośliny przeznaczone do sadzenia powinny być zaopatrzone w etykietę z nazwą odmiany 
oraz mogą być przeznaczone do sprzedaży, pod warunkiem, że reprezentowana przez nie 
odmiana jest: 

a prawnie chroniona, lub 
b zamieszczona w urzędowym rejestrze, lub 
c powszechnie znana, lub 
d odpowiednio opisana wg. standardów opisujących odmiany, jeśli takie istnieją, a jej 

dostawca jest w stanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostarczyć taki opis wraz z 
dokumentacją dotyczącą stosowanego systemu uprawy i rozmnażania danej 
odmiany. 

W przypadku odmian rozmnażanych poprzez nasiona, ich pochodzenie powinno zostać 
określone. 

Produkcja i sprzedaż genetycznie zmodyfikowanych roślin przeznaczonych do sadzenia 
jest dozwolone pod warunkiem, że rośliny te uzyskały zezwolenie na terenie Norwegii, 
zgodnie z ustawą o produkcji i użytkowaniu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. 

 
 

§ 12  Produkcja kwalifikowana 
Inspekcja może określić wymagania, które powinny zostać spełnione przez podmioty 

produkujące lub sprzedające kwalifikowany materiał roślinny, a także zasady produkcji dla 
każdej indywidualnej kultury/uprawy. Rośliny przeznaczone do sadzenia powinny być 
produkowane zgodnie z tymi warunkami. Rośliny przeznaczone do sadzenia wyprodukowane 
na terenie Norwegii, mogą zostać zakwalifikowane w następujących kategoriach:  
a Materiał rozmnożeniowy (nuclear stock) – pod warunkiem, że rośliny pochodzą 

bezpośrednio od roślin, które zostały przebadane zgodnie z wytycznymi określonymi 
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przez Inspekcję w zatwierdzonym laboratorium oraz uznane za wolne od określonych 
organizmów szkodliwych, oraz były uprawiane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

b Materiał nasadzeniowy (propagation stock) – pod warunkiem, że rośliny zostały 
wyprodukowane albo bezpośrednio z materiału rozmnożeniowego albo z roślin 
wyprodukowanych wegetetatywnie z materiału rozmnożeniowego w sekwencji 
określonych pokoleń, oraz były uprawiane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

c Materiał kwalifikowany (certified stock) – pod warunkiem, że rośliny zostały 
wyprodukowane z materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego. 

Jedynie najniższa kategoria jest kwalifikowana w przypadku roślin przeznaczonych do 
sadzenia, które zostały wyprodukowane przez podmioty uprawiające kilka różnych kategorii. 
Rośliny przeznaczone do sadzenia wyprodukowane na terenie innych państw mogą zostać 
dopuszczone, w powyżej wymienionych kategoriach, pod warunkiem, że procedury produkcji 
w danym państwie są ekwiwalentne z procedurami wdrożonymi na terenie Norwegii. 

 
Materiał nasadzeniowy powinien być dostarczany w nowych opakowaniach. Podczas 

dystrybucji i transportu, materiał pochodzący z materiału rozmnożeniowego, materiału 
nasadzeniowego i materiału kwalifikowanego powinien być oddzielony od innego materiału 
roślinnego. 

 
 

§ 13  Dystrybucja i transport 
Rośliny przeznaczone do dalszej profesjonalnej uprawy powinny być dostarczane w 

nowych lub czystych opakowaniach. Dystrybucja i transport takiego materiału powinna być 
dokonywana w taki sposób, ażeby uniknąć porażenia organizmami szkodliwymi. 

 
 

§ 14  Etykietowanie i wymagania odnośnie dokumentacji 
Rośliny przeznaczone do sadzenia powinny w chwili sprzedaży posiadać etykiety, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Załączniku 8. Informacje zawarte na etykiecie powinny 
również znajdować się w dokumentach handlowych lub towarzyszyć roślinom w inny sposób, 
do chwili dotarcia do ostatniego punktu sprzedaży. 

Odmiany roślin przeznaczone do sadzenia, które zostały wyprodukowane na drodze 
modyfikacji genetycznej powinny zostać oznakowane napisem „Genetycznie 
zmodyfikowane”. 

 
 

§ 15 Naruszenie przepisów 
W przypadku podejrzenia, że przesyłka roślin przeznaczonych do sadzenia nie spełnia 

wymagań specjalnych, zabrania się sprzedaży takiej przesyłki, do czasu uzyskania wyników 
odpowiednich niezbędnych badań. 

 
 

V.  Postanowienia specjalne odno śnie importu 

§ 16  Zakazy importowe 
Zakazuje się importowania na teren Norwegii: 
a regulowanych organizmów szkodliwych określonych w Załączniku nr 1 
b roślin i innych regulowanych artykułów określonych w Załączniku nr 2, jeżeli są one 

porażone przez organizmy szkodliwe określone w załączniku, a także wspomnianych 
organizmów szkodliwych w stanie wyizolowanym 
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c roślin i innych regulowanych artykułów wymienionych w Załączniku nr 3, jeżeli 
pochodzą one z obszarów wymienionych w załączniku 

Importowanie genetycznie zmodyfikowanych roślin lub ich części jest dozwolone jedynie 
w przypadku uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą o produkcji i użytkowaniu genetycznie 
zmodyfikowanych organizmów. 

 
 

§ 17  Warunki importu 
Rośliny i inne regulowane artykuły wymienione w Załączniku nr 4A mogą być 

importowane, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań określonych w załączniku. 
Ponadto, przesyłki roślin przeznaczonych do sadzenia powinny być praktycznie wolne od 
innych organizmów szkodliwych. 

Zabrania się przeznaczania do sadzenia roślin, które w chwili importu zostały 
zadeklarowane jako przeznaczone do innych celów. 

W przypadku importowania używanych maszyn rolniczych lub używanych pustych 
opakowań przeznaczonych do pakowania roślin, przesyłce musi towarzyszyć urzędowe 
oświadczenie/poświadczenie, że zostały one odpowiednio oczyszczone i, jeśli istnieje taka 
potrzeba, odkażone oraz, że są one wolne od ziemi, pozostałości roślinnych i innych 
pozostałości organizmów szkodliwych. Służba ochrony roślin państwa eksportującego lub 
inne ekwiwalentne władze ds. rolnictwa powinny wydać takie poświadczenie. 

 
 

§ 18  Opakowania 
Zabrania się używania jako opakowań roślin i ich części, trawy, siana lub słomy w 

przypadku ich importu. 
Używane opakowania, które mogłyby nieść ze sobą ryzyko rozprzestrzenienia 

organizmów szkodliwych musza zostać odpowiednio oczyszczone lub, jeśli to konieczne, 
zdezynfekowane. 

 
 

§ 19  Przesyłki wymagające świadectwa fitosanitarnego 
Przesyłki zawierające rośliny i inne regulowane artykuły wymienione w Załączniku nr 5 

powinny, w przypadku ich importu, być zaopatrzone w oryginalne świadectwo fitosanitarne 
lub oryginalne świadectwo fitosanitarne dla reeksportu. 

Import nasion w małych opakowaniach (maksymalnie 30 g) w ilości do 50 sztuk oraz 
niewielkich ilości roślin lub ich części wymienionych w Załączniku nr 9, jest wyłączony z 
obowiązku zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne, w przypadku przewożenia ich w bagażu 
podróżnym lub jako mienie przesiedleńcze. Import nasion w małych opakowaniach 
(maksymalnie 30 g) w ilości do 50 sztuk przesyłanych drogą pocztową jest również 
wyłączony z tego obowiązku. Rośliny i ich części importowane w oparciu o powyższe 
postanowienia mogą być wykorzystane jedynie do prywatnego użytku, użycie ich do celów 
handlowych jest zabronione. 

 
 

§ 20  Wymagania odnośnie świadectw fitosanitarnych i świadectw fitosanitarnych dla 
reeksportu 
Świadectwo powinno być wydane przez urzędową służbę ochrony roślin państwa 

eksportującego, która po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych badań stwierdziła, że 
towary, dla których świadectwo zostało wydane są wolne od regulowanych organizmów 
szkodliwych wspomnianych w Załączniku nr 1 i 2 oraz spełnione zostały wymagania 
określone w Załączniku nr 4A oraz towar spełnia wszelkie inne wymagania importowe. 
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Świadectwo powinno być wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem opuszczenia przez 
przesyłkę państwa, w którym zostało ono wydane. 
Świadectwo powinno być zgodne z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin oraz 

wystawione w języku norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Świadectwo powinno 
być wypełnione poprzez druk lub przy pomocy pisanych drukowanych liter, opieczętowane i 
podpisane przez urzędową służbę ochrony roślin państwa eksportującego. Nie dopuszcza się 
wprowadzania poprawek na świadectwie oprócz poprawek sygnowanych przez urzędową 
służbę ochrony roślin państwa eksportującego. Świadectwo lub jego sygnowany przez służbę 
załącznik, powinno zawierać botaniczną nazwę rośliny, zawartość przesyłki i ilość towaru. 

W przypadku, gdy przesyłka został poddana w państwie eksportującym dezynfekcji lub 
innym zabiegom chemicznym, szczegóły dotyczące zabiegu powinny zostać wskazane na 
świadectwie. 

Kopie oryginalnego świadectwa będą oznaczone nazwą „kopia”. 
W przypadku, gdy państwo eksportujące nie jest państwem pochodzenia danych roślin lub 

ich części, przesyłce powinno towarzyszyć świadectwo fitosanitarne dla reeksportu wydane 
przez ostatnie państwo eksportujące dany towar. Świadectwo takie może być wydane jedynie 
w przypadku spełnienia przez państwo reeksportujące importowych wymagań norweskich. 
Wydane świadectwo powinno również potwierdzać, że w czasie przechowywania w państwie 
reeskportu nie zaszła żadna sytuacja, która wpłynęłaby na niespełnienie importowych 
wymagań norweskich. Świadectwu fitosanitarnemu dla reeskportu powinny towarzyszyć 
uwierzytelnione kopie oryginalnego świadectwa lub świadectw wydanych przez państwo 
pochodzenia towaru. Wymagania odnośnie procedury, wyboru języka oraz wyglądu 
świadectwa dla reeksportu, są takie same jak w przypadku świadectwa fitosanitarnego. 

Owoce i warzywa wspomniane w Załączniku nr 5, punkcie 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 i 6.2, oraz 
drewno spełniające wymagania Załącznika nr 4 A i wymagające jedynie okorowania, mogą 
zostać zaimportowane pod warunkiem, że przesyłce towarzyszy oryginalna kopia świadectwa 
fitosanitarnego wydanego przez urzędową służbę ochrony roślin państwa reeksportującego, a 
państwo pochodzenia towaru zostało wymienione na świadectwie. 

 
§ 21  Punkty wwozu 

Rośliny i ich części wymienione w Załączniku nr 5, punktach 1, 2, 4.2, 4.3 i 7, mogą być 
importowane przez punkty, gdzie istnieją oddziały Inspekcji. W dniu wejścia w życie 
niniejszych przepisów Inspekcja posiadała oddziały w następujących punktach wwozu: 

a Oslo (regionalna służba celna w Oslo oraz wydział procedur celnych w Gardermoen) 
b Tønsberg  (służba celna w Tønsberg ) 
c Kristiansand  (regionalna służba celna w Kristiansand) 
d Stavanger (regionalna służba celna w Stavanger) 
e Bergen (regionalna służba celna w Bergen ) 
f Stjørdal (regionalna służba celna w Trondheim) 
g Bodø (regionalna służba celna w Bodø) 
h Tromsø (regionalna służba celna w Tromsø) 
i Vadsø (służba celna w Vadsø). 
Towary mogą być importowane również przez inne punkty ustalone w porozumieniu z 

Inspekcją. Inspekcja może zażądać zwrotu kosztów pracy wykonywanej przez inspektorów 
poza wyznaczonymi punktami wwozu. Przesyłki, którym powinno towarzyszyć świadectwo 
mogą uzyskać zgodę na opuszczenie oddziału służby celnej bez okazania świadectwa pod 
warunkiem, że świadectwa takie zostaną okazane w punkcie przeznaczenia. W takich 
przypadkach Inspekcja może wymagać plombowania takich przesyłek. 
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§ 22  Tranzyt 

Tranzyt przesyłek wymagających obecności świadectwa fitosanitarnego na terenie 
Norwegii powinien odbywać się w zamkniętych/zaplombowanych wagonach, samochodach 
lub kontenerach. Jeżeli nie jest możliwe zaplombowanie, tranzyt taki może odbyć się po 
uzyskaniu zezwolenia Inspekcji na taki tranzyt. Przesyłki tranzytowe nie mogą być 
przechowywane na terenie podlegającym służbom celnym lub w tzw. strefach wolnych. 

 
 

§ 23  Notyfikacje odnośnie importu 
Każdy przypadek importu ziemniaków na teren Norwegii powinien zostać zgłoszony do 

oddziału Inspekcji, właściwego dla miejsca przeznaczenia przesyłki. Zawiadomienie nt. 
importu powinno zostać zgłoszone na specjalnym formularzu, co najmniej na 2 robocze dni 
przed dokonaniem importu. 

Inspekcja może również wprowadzić wymaganie odnośnie zgłaszania importu innych 
towarów wymienionych w niniejszych przepisach. 

 
 

§ 24  Kontrola importu 
Przeprowadzanie kontroli importowych celem zapewnienia przestrzegania postanowień 

niniejszych przepisów, leży w gestii Inspekcji oraz służby celnej. Zaimportowane przesyłki 
zawierające rośliny i inne regulowane artykuły wymienione w Załączniku nr 5, nie mogą 
zostać rozładowane bez zgody Inspekcji i służby celnej. 

Inspekcja może nakazać służbie celnej przetrzymanie przesyłki celem przeprowadzenia 
inspekcji towarów. Ponadto, Inspekcja może z tych samych powodów, zażądać 
przetrzymania/zatrzymania przesyłki w magazynie importera. W przypadku, gdy Inspekcja 
podejrzewa obecność regulowanego organizmu szkodliwego, może nakazać zatrzymanie 
przesyłki bez możliwości wypłaty odszkodowania, przez okres niezbędny dla identyfikacji 
organizmu. 

Importer lub reprezentujący go podmiot zobowiązany jest to dostarczenia towarów w 
miejsce uznane przez Inspekcję za odpowiednie do przeprowadzenia kontroli. Importer i 
reprezentujący go podmiot powinien zapewnić wszelką pomoc niezbędną inspektorom do 
przeprowadzenia kontroli. 

 
 

§ 25  Dokumentacja 
Importer roślin lub innych regulowanych artykułów, które powinny być zaopatrzone w 

świadectwo fitosanitarne, zobowiązany jest do przechowywania oryginałów lub kopii 
wszystkich świadectw fitosanitarnych i świadectw fitosanitarnych dla reeksportu przez okres 
trzech lat. Wszystkie dokumenty będą udostępniane na żądanie pracownikom Inspekcji. 

 
 

§ 26  Przesyłki niespełniające wymagań  
Przesyłki, które nie spełniają wymagań określonych niniejszymi przepisami będą 

zatrzymywane w punkcie wwozu. Inspekcja w każdym indywidualnym przypadku podejmie 
decyzję odnośnie postępowania z przesyłką, która nie spełnia wymagań importowych. 
Przesyłka, wobec której wydano zakaz wwozu, może zostać zniszczona lub zawrócona. 

W przypadku, gdy przesyłka nie jest zaopatrzona w świadectwo lub w przypadku, gdy nie 
jest możliwa identyfikacja przesyłki w oparciu o świadectwo lub inne dokumenty, Inspekcja 
może wyznaczyć okres w czasie którego importer zobowiązany jest do dostarczenia 
niezbędnej dokumentacji. Jest to możliwe jedynie w przypadkach, w których nie występuje 
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niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia regulowanych organizmów szkodliwych, w przypadku 
pozostawienia przesyłki w miejscu przeznaczenia. Jeżeli w wyznaczonym czasie 
dokumentacja nie zostanie dostarczona, przesyłka może otrzymać zakaz wwozu. 

Jeżeli część przesyłki jest porażona przez regulowane organizmy szkodliwe wymienione 
w Załączniku nr 1 lub 2, a pozostała część przesyłki jest od nich wolna oraz spełnia inne 
wymagania niniejszych przepisów, może uzyskać ona zgodę na wprowadzenie, pod 
warunkiem, że przesyłka może zostać podzielona bez wystąpienia ryzyka rozprzestrzenienia 
się organizmów szkodliwych. 

 
 

VI. Postanowienia specjalne odno śnie eksportu 

§ 27  Notyfikowanie eksportu 
Podmioty planujące eksport przesyłek wymagających wydania świadectwa fitosanitarnego 

lub świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu, powinny zgłosić pisemną prośbę do 
właściwego terenowo oddziału Inspekcji. Zawiadomienie powinno zostać zgłoszone na 
specjalnym formularzu, co najmniej na 2 robocze dni przed przeprowadzeniem niezbędnej 
kontroli. 

 
 

§ 28  Wydawanie świadectw fitosanitarnych i świadectw fitosanitarnych dla reeksportu 
Inspekcja wydaje świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne dla reeksportu dla 

przesyłek przeznaczonych na eksport do państw, których przepisy stanowią, że dana 
przesyłka powinna być zaopatrzona w świadectwo. Wydając świadectwo, Inspekcja tym 
samym poświadcza, że opierając się na wynikach kontroli przesyłka spełnia wymagania 
fitosanitarne państwa przeznaczenia oraz materiał roślinny znajduje się w ogólnym dobrym 
stanie fitosanitarnym. Ponadto, uważa się, iż świadectwo jednocześnie potwierdza, że 
opakowanie i środek transportu spełniają wymagania importowe państwa przeznaczenia.  

Inspekcja może zażądać od eksportera lub reprezentującego go podmiotu dostarczenia 
towarów w miejsce uznane przez Inspekcję za odpowiednie do przeprowadzenia kontroli. 
Eksporter lub reprezentujący go podmiot powinien zapewnić wszelką pomoc niezbędną 
inspektorom do przeprowadzenia kontroli. 

 
 

§ 29 Inspekcje przeprowadzane podczas uprawy 
W przypadku, gdy przepisy państwa importującego tego wymagają, Inspekcja 

przeprowadza kontrole lub inne badania podczas wzrostu roślin w miejscu ich produkcji. 
Eksporter zobowiązany jest do dopilnowania przeprowadzenia takich inspekcji lub badań. 
Wniosek o przeprowadzenie takich kontroli musi zostać złożony przez podmiot w czasie 
pozwalającym na ich prawidłowe przeprowadzenie. Do obowiązków podmiotu należy 
zapewnienie takich warunków kontroli, ażeby mogła być ona przeprowadzona szybko i w 
odpowiedni sposób oraz zapewnienie odpowiedniej ilości osób do pomocy przy 
przeprowadzaniu kontroli. Inspekcja może odmówić przeprowadzenia kontroli, jeżeli nie 
istnieją warunki do prawidłowego przeprowadzenia kontroli lub jeżeli dostarczone informacje 
są niekompletne lub mylące. 
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VII. Opłaty, itp. 

§ 30 Opłata podstawowa 
Podmioty zarejestrowane w odniesieniu do paragrafu 7, wnoszą roczną opłatę w 

wysokości 500 NOK. 
 
 

§ 31 Opłaty odnośnie produkcji i sprzedaży u podmiotów podlegających rejestracji 
W przypadku, gdy Inspekcja musi przeprowadzić kontrolę roślin przeznaczonych do 

sadzenia lub kontrolę w ramach monitoringu, przeprowadzaną poza audytami odnośnie 
wewnętrznych kontroli, pobiera się następujące opłaty: opłata ogólna w wysokości 500 NOK 
za kontrolę; opłata w wysokości 250 NOK za każdą godzinę przeprowadzanej kontroli, w 
zaokrągleniu do najbliższej półgodziny. 

 
 
§ 32 Opłaty przy kontroli importu 

Obowiązuje opłata w wysokości 1,8 % wartości celnej towaru, lecz nie mniej niż 50 NOK, 
pokrywająca koszty fitosanitarnej kontroli towarów wymienionych w Załączniku nr 5. Opłata 
uiszczana jest na rzecz służby celnej i wyliczana zgodnie z taryfą odnoszącą się do spraw 
celnych. 

Inspekcja może na prośbę importera przeprowadzić kontrolę używanych maszyn 
rolniczych lub pustych opakowań przeznaczonych dla roślin, które nie spełniają warunków 
paragrafu 17. Opłata za taka kontrolę wynosi 300 NOK za każde urządzenie lub przesyłkę 
opakowań, ponosi się także koszty podróży do i z miejsca przeprowadzania kontroli w 
odniesieniu do stawki dziennej opłat. 

 
 
 

§ 33 Opłaty za wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla 
reeksportu 

Opłata za wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla 
reeksportu wynosi 250 NOK.  

W odniesieniu do towarów, które nie zostały skontrolowane podczas produkcji lub 
wytwarzania/przetwarzania, opłaty za kontrole pobierane są jak podano w paragrafie 31. Nie 
pobiera się opłaty ogólnej, jeżeli kontrola towaru odbywa się w jednym z oddziałów 
Inspekcji. 

 
 

§ 34 Badania i analizy 
Koszty wykonywanych badań i analiz prób pobranych przez Inspekcję podczas 

rutynowych kontroli związanych z nadzorem są zwykle pokrywane w ramach opłaty 
podstawowej lub ogólnej. W sytuacjach, gdy niezbędne jest pobranie większej ilości prób w 
związku z nieprawidłowo prowadzonymi kontrolami wewnętrznymi, koszt może być 
naliczany w inny sposób. Takie koszty są ponoszone przez podmiot i naliczane zgodnie z 
obowiązującym aktualnie cennikiem laboratorium Inspekcji lub innego laboratorium. 
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§ 35 Wyjątki 

Inspekcja może zadecydować o zmniejszeniu lub nie pobieraniu opłaty za kontrole 
przeprowadzane u podmiotów, które zgodnie z paragrafem 5 podlegają szczególnie częstym 
kontrolom. 

Inspekcja może zadecydować o zmniejszeniu lub nie pobieraniu opłaty za kontrole 
przeprowadzane u podmiotów, które posiadają inny system kontroli, zatwierdzony przez 
Inspekcję. 

 
 

VIII. Inne postanowienia 

§ 36 Przeprowadzanie inspekcji 
Inspekcja przeprowadza kontrole celem nadzoru nad spełnieniem postanowień niniejszych 

przepisów. 
Podczas przeprowadzania takich kontroli, Inspekcja lub inne upoważnione przez nią 

osoby, mają prawo do wstępu na teren, gdzie odbywa się produkcja roślin lub ich części, a 
także w inne miejsca, gdzie mogą występować regulowane organizmy szkodliwe. Takie 
kontrole mogą być przeprowadzane celem: 

 
a zebrania szczegółowych informacji nt. sytuacji w których podejrzewa się 

występowanie regulowanych organizmów szkodliwych wymienionych w Załączniku 
nr 1, 2 i 6 

b przeprowadzenia inspekcji mającej ustalić, czy wdrażane są środki zgodnie z 
paragrafem 6 

c monitorowania lub ustalania zasięgu ewentualnego rozprzestrzenienia regulowanych 
organizmów szkodliwych 

d przeprowadzenia inspekcji mającej ustalić czy spełniane są postanowienia związane z 
wewnętrznymi kontrolami 

e przeprowadzenia inspekcji mającej ustalić, czy wymagania określone w paragrafie 4 - 
5 i 10 - 15 są spełnione podczas produkcji i sprzedaży 

f przeprowadzenia inspekcji mającej ustalić, czy spełniane są warunki importowe 
g przeprowadzenia inspekcji mającej ustalić, czy spełniane są warunki eksportowe. 
Inspekcja posiada prawo wglądu w informacje odnośnie podmiotów podlegających 

niniejszym przepisom, jeżeli takie informacje są niezbędne do wykonywania prawidłowej 
kontroli. 

Inspekcja posiada prawo delegowania wykonywania zadań objętych niniejszymi 
przepisami na inne instytucje lub osoby. 

Lokalne władze oraz regionalna administracja rolna posiada obowiązek udzielania 
pomocy Inspekcji przy przeprowadzaniu kontroli, zgodnie z wyżej wymienionymi punktami a 
i b. 

 
 

§ 37 Pobieranie prób 
W związku z kontrolami przeprowadzanymi zgodnie z paragrafem 36, Inspekcja posiada 

prawo pobierania niezbędnych prób celem przeprowadzenia dalszych badań bez 
pobierania/uiszczania dodatkowych opłat, za wystawieniem rachunku/zaświadczenia. 
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§ 38 Obowiązek zgłaszania wystąpienia regulowanych organizmów szkodliwych 

Posiadacz lub użytkownik danego miejsca/posiadłości jest obowiązany, w przypadku 
podejrzenia o wystąpienie regulowanych organizmów szkodliwych wymienionych w 
Załączniku nr 1 i 2, do niezwłocznego powiadomienia Inspekcji lub lokalnych władz. W 
przypadku powiadomienia władz lokalnych, informacja taka powinna być niezwłocznie 
przekazana do Inspekcji. 

 
 

§ 39 Obowiązek informowania 
Posiadacz lub nabywca danego miejsca jest obowiązany, w przypadku sprzedaży lub 

wynajmu danej posiadłości, do informowania stron o nałożonych na dane miejsce zakazach, 
wynikających z niniejszych przepisów. Takie informacje powinny zostać przekazane stronie 
przed podjęciem przez nią zobowiązań odnośnie danej posiadłości. 

Zakazy o długości 5 lat lub więcej wynikające z niniejszych przepisów powinny zostać 
zarejestrowane w odniesieniu do tej posiadłości. Koszty takiej rejestracji ponosi właściciel 
posiadłości.  

 
 

§ 40 Inne organizmy 
W przypadku, gdy Inspekcja uzna, iż występuje szczególnie duże ryzyko fitosanitarne, 

Inspekcja może wprowadzić środki tymczasowe celem zapobiegania wprowadzeniu i 
zwalczania lub kontroli rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, innego niż te 
wymienione w Załączniku nr 1, 2 i 6. 

W takich przypadkach obowiązują zapisy paragrafu 6. 
 
  

§ 41 Odstępstwa 
Inspekcja może, w wyjątkowych przypadkach, udzielić zgody na odstępstwo od 

postanowień niniejszych przepisów. 
 
 

IX. Kary i sankcje 

§ 42 Mandaty 
Celem zapewnienia, że wydane nakazy i zakazy zgodne z niniejszymi przepisami są 

przestrzegane, Inspekcja może zastosować mandaty. Mandaty stosowane są w przypadku, gdy 
w ustalonym czasie dana osoba nie zastosuje się do zakazów lub nakazów. Mandat może 
stanowić podstawę do nałożenia grzywny. 

 
 

§ 43 Wykonywanie zakazów i nakazów 
Jeżeli właściciel lub użytkownik nie przestrzega zakazów lub nakazów wydanych przez 

Inspekcję w zgodnie z niniejszymi przepisami, Inspekcja po wydaniu ostrzeżenia może 
nakazać przeprowadzenie określonych czynności na koszt posiadacza lub użytkownika. 
Prośba o zwrot takich kosztów stanowi podstawę do nałożenia grzywny. 
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§ 44 Wykreślenie z rejestru 

Inspekcja może wykreślić z rejestru podmiot niewypełniający swoich obowiązków. 
 
 

§ 45 Kary 
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszych przepisów lub innych związanych z nimi 

regulacji, stanowi podstawę do nałożenia kary grzywny, chyba, że grzywna wynikająca z 
przepisów prawa cywilnego lub karnego jest większa. 

 
 

X. Postanowienia ko ńcowe 

§ 46 Wejście w życie 
Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., chyba, że wynika inaczej 

z paragrafu 47. 
Tym samym następujące przepisy uważa się za nieobowiązujące: 
a Przepisy odnośnie środków wprowadzanych w związku z niebezpiecznymi chorobami 

roślin i regulowanymi organizmami szkodliwymi z dnia 12.12.1996 
b Przepisy odnośnie importu roślin lub ich części i itp. z dnia 10.09.1998 
c Przepisy odnośnie kontroli i wystawiania świadectw w związku z eksportem roślin lub 

ich części i itp. z dnia 17.06.1988 
d Przepisy odnośnie produkcji i sprzedaży nasion, roślin i ich części nadzorowanych 

przez rząd z dnia 01.01.1981. 
e Przepisy odnośnie sprzedaży roślin szkółkarskich zgodnie z dekretem królewskim z 

dnia 11.05.1973,  
f Przepisy odnośnie opłat za kontrole zgodnie z ustawą o środkach wprowadzanych 

związku z niebezpiecznymi chorobami roślin i regulowanymi organizmami 
szkodliwymi z dnia 19.07.1983.  

g Inne dodatkowe regulacje i postanowienia związane z powyższymi aktami prawnymi. 
 

§ 47 Przepisy przejściowe 
Paragraf 7 i 8 odnoszący się do obowiązku rejestracji oraz paragraf 44 odnoszący się do 

wykreślenia z rejestru wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2001 r. 
Paragraf 9 odnoszący się do kontroli wewnętrznych oraz paragraf 14 odnoszący się do 

etykietowania i dokumentowania, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Tym samym 
przestają obowiązywać przepisy odnoszące się do sortowania, pakowania i etykietowania 
materiału szkółkarskiego z dnia 25 marca 1988 r. 
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Zał ącznik nr 1 
 
Organizmy szkodliwe, których wprowadzanie i 
rozprzestrzenianie na terenie Norwegii jest 
zabronione 
 
 
 

Nr Nazwa Synonim 
 
OWADY, ROZTOCZA, NICIENIE 
1  Acleris gloverana  (Walsingham)  
2  Acleris variana (Fernald)  
3  Amauromyza maculosa (Malloch)  
4  Bemisia tabaci (Gennadius) 

(populacje nieeuropejskie) 
 

5  Blitopertha orientalis (Waterhouse) Anomala orientalis (Waterhouse) 
6  Cacoecimorpha pronubana Hübner  
7  Conotrachelus nenuphar (Herbst)  
8  Epichoristodes acerbella Walker  
9  Globodera pallida (Stone) Behrens  
10  Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens 
 

11  Helicoverpa armigera  (Hübner) Heliothis armigera Hübner 
12  Leptinotarsa decemlineata Say  
13  Liriomyza huidobrensis (Blanchard)  
14  Liriomyza sativae Blanchard  
15  Liriomyza trifolii (Burgess)  
16  Meloidogyne chitwoodii  Golden et.al.  
17  Meloidogyne fallax Karssen  
18  Monochamus spp. (nieeuropejskie)  
19  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne 

& Allen 
 

20  Opogona sacchari (Bojer)  
21  Popillia japonica Newman  
22  Premnotrypes spp. (nieeuropejskie)  
23  Spodoptera littoralis (Boisduval)  
24  Spodoptera litura (Fabricius)  
25  Tephritidae – gatunki nieeuropejskie 

takie jak: 
a) Rhagoletis cingulata (Loew) 
b) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) 
c) Rhagoletis indifferens Curran 
d) Rhagoletis mendax Curran  
e) Rhagoletis pomonella (Walsh) 

 

26  Thrips palmi Karny  
27  Xiphinema americanum Cobb sensu 

lato (populacje nieeuropejskie) 
 

28  Xiphinema californicum Lamberti & 
Bleve-Zacheo  
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PŁAZI ŃCE 
1 Arthurdendendyus triangulatus Artioposthia triangulata (Dendy) 
 
GRZYBY  
1 Botryosphaeria laricina  (K. Sawada) 

Y. Zhong  
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & 
Ito 

2 Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt   
3 Chrysomyxa arctostaphyli Dietel  
4 Cronartium spp. (nieeuropejskie)   

5 Endocronartium spp. (nieeuropejskie)   
6 Gymnosporangium spp. 

(nieeuropejskie) 
 

7 Melampsora farlowii ( J.C. Arthur) 
J.J. Davis 

 

8 Melampsora medusae Thümen  
9 Monilinia fructicola (Winter) Honey  
10 Mycosphaerella laricis-leptolepidis  

K. Ito, K. Sato & M. Ota  
 

11 Mycosphaerella populorum G. E. 
Thompson 

 

12 Ophiostoma wageneri (Goheen  & 
Cobb) Harrington 

Ceratocystis wagenerei Goheen  & Cobb 

13 Phellinus weirii (Murrill) R.L. 
Gilbertson  

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & 
Pouzar 

14 Phoma andina Turkensteen  
15 Phyllosticta solitaria Ellis  & 

Everhart 
 

16 Phytophthora fragariae Hickman var.  
fragariae Wilcox & Duncan 

 

17 Septoria lycopersici Spegazzini  var. 
malagutii Ciccarone & Boerema 

 

18 Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival 

 

19 Thecaphora solani (Thirumulachar & 
O’Brien) Mordue 

Angiosorus solani Thirumulachar & 
O’Brien 

20 Tilletia indica Mitra  
 
BAKTERIE 
1 Apple proliferation phytoplasma Apple proliferation mycoplasm 
2 Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus  (Spieckermann & 
Kotthoff) Davis et al.  

Corynebacterium sepedonicum 

3 Elm phloem necrosis phytoplasma  Elm phloem necrosis mycoplasm 
4 Peach X-disease phytoplasma Peach X-disease mycoplasm 
5 Pear decline phytoplasma Pear decline mycoplasm 
6 Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.  
Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith 

7 Strawberry witches' broom 
phytoplasma  

Strawberry witches' broom mycoplasm 
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WIRUSY 
1 Blueberry leaf mottle nepovirus  
2 Nieeuropejskie wirusy i organizmy 

wirusopodobne występujące na 
roślinach z rodzaju Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., 
Ribes L., Rubus L., takie jak: 
a) Cherry rasp leaf ‘nepovirus’ 
b) Peach mosaic virus (amerykański) 
c) Plum American line pattern 

ilavirus 
d) Raspberry leaf curl luteovirus  
e) Strawberry latent C ‘rhabdovirus’ 
f) Strawberry veinbanding 

caulimovirus 

 

3 Impatiens necrotic spot tospovirus  
4 Potato spindle tuber viroid  
5 Wirusy ziemniaka nieznane z 

występowania na terenie Europy, 
takie jak:  
a) Potato Andean latent tymovirus 
b) Potato Andean mottle comovirus 
c) Arracacha B ’nepovirus’, oca 

strain 
d) Potato black ringspot nepovirus 
e) Potato T trichovirus 
f) Nieeuropejskie izolaty wirusów 

ziemniaka A; M; S; V; X i Y (w 
tym Yo, Yn, Yc) i potato leaf roll 
polerovirus 

 

6 Tobacco ringspot nepovirus  
7 Tomato ringspot nepovirus  
8 Tomato spotted wilt tospovirus  
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Zał ącznik nr 2  
 
Organizmy szkodliwe, których wprowadzanie i 
rozprzestrzenianie na terenie Norwegii jest 
zabronione, je żeli wyst ępuj ą one na okre ślonych 
ro ślinach lub innych regulowanych artykułach 
 
 
Nr 

 
Nazwa 

 
Synonim 

 
Rośliny i inne regulowane artykuły 

 
OWADY, ROZTOCZA, NICIENIE  
1 Aculops fuchsiae 

Keifer 
 Rośliny z rodzaju Fuchsia L. 

przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 

2 Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner & 
Bührer) Nickle  

 Rośliny inne niż owoce i nasiona, oraz 
drewno roślin iglastych (Coniferales), w 
tym drewno, które nie zachowało swojej 
naturalnej okrągłej powierzchni 

3 Cydia prunivora 
(Walsh) 

Enarmonia 
prunivora 
Walsh 

Rośliny, inne niż nasiona, przeznaczone 
do sadzenia z rodzajów: Crataegus L., 
Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. i 
Rosa L. oraz owoce roślin z rodzajów 
Malus Mill. i Prunus L. 

4 Ditylenchus destructor 
Thorne 

 Cebule kwiatowe oraz bulwy, 
przeznaczone do sadzenia, roślin z rodzaju 
Crocus L., odmiany miniaturowe i 
mieszańce rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., 
takie jak : Gladiolus callianthus Marais, 
Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus 
nanus hort., Gladiolus ramosus hort., 
Gladiolus tubergenii hort., rośliny z 
rodzajów: Hyacinthus L., Iris L., Tigridia 
Juss, Tulipa L., oraz bulwy Solanum 
tuberosum L. przeznaczone do sadzenia 

5 Ditylenchus dipsaci 
(Kühn) Filipjev 

 Nasiona oraz cebule, przeznaczone do 
sadzenia, roślin gatunków Allium cepa L. 
var. ascalonicum, Allium cepa L. var. 
cepa oraz Allium schoenoprasum L., 
rośliny przeznaczone do sadzenia gatunku 
Allium porrum L., cebule kwiatowe i 
bulwy roślin z rodzajów: Camassia Lindl., 
Chionodoxa Boiss., rośliny gatunku 
Crocus flavus Weston odmiany ‘Golden 
Yellow’, rośliny z rodzaju Galanthus L., 
rośliny gatunku Galtonia candicans 
(Baker) Decne, rośliny z rodzajów: 
Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari 
Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., 
Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., 
przeznaczone do sadzenia 
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6 Eriosoma lanigerum  Rośliny inne niż nasiona, przeznaczone do 
sadzenia, rodzajów Amelanchier Medik., 
Choenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., 
Pyracantha M.J. Roem., Pyrus L., Sorbus 
L. i Ulmus L.  

7 Pissodes spp. 
(nieeuropejskie) 

 Rośliny iglaste (Coniferales), inne niż 
owoce i nasiona, drewno roślin iglastych 
(Coniferales) z korą oraz odseparowana 
kora roślin iglastych (Coniferales), 
pochodzące z państw nieeuropejskich  

8 Quadraspidiotus 
perniciosus 
(Comstock) 

 Rośliny inne niż nasiona, przeznaczone do 
sadzenia, rodzajów Acacia Mill., Acer L., 
Amelanchier Medik., Betula L., 
Cercidiphyllum Sieb et Zucc., 
Choenomeles Lindl., Cornus L., 
Cotoneaster Medik., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Euonymus L., Fagus L., Juglans L., 
Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., 
Mespilus L., Maclura Nutt., Populus L., 
Prunus L., Ptelea L., Pyracantha M.J. 
Roem., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix 
L., Sorbus L., Spiraea L., Symphoricarpos 
Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., 
Vitis L 

9 Radopholus similis 
(Cobb) Thorne 

 Rośliny przeznaczone do sadzenia z 
rodzin: Araceae, Marantaceae, 
Strelitziaceae oraz rośliny z rodzaju 
Persea spp., ukorzenione lub posadzone w 
podłożu lub z towarzyszącym podłożem 
uprawnym  

10 Scolytidae spp. 
(nieeuropejskie) 

 Rośliny iglaste (Coniferales), inne niż 
owoce i nasiona, drewno roślin iglastych 
(Coniferales) z korą oraz odseparowana 
kora roślin iglastych (Coniferales), 
pochodzące z państw nieeuropejskich 

 
GRZYBY  
1 Alternaria mali 

Roberts 
A. alternata 
(nieeuropejskie 
izolaty 
patogeniczne) 

Rośliny przeznaczone do sadzenia 
rodzajów Cydonia Mill., Malus Mill. i 
Pyrus L 

2 Apiosporina morbosa 
(Schweinitz) von Arx 

Dibotryon 
morbosum 

Rośliny z rodzaju Prunus L. przeznaczone 
do sadzenia, inne niż nasiona  

3 Atropellis spp.  Rośliny z rodzaju Pinus L., inne niż 
owoce i nasiona, odseparowana kora oraz 
drewno roślin z rodzaju Pinus  
 

4 Colletotrichum 
acutatum Simmonds 

 Rośliny z rodzaju Fragaria L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  
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5 Cryphonectria 
parasitica (Murrill) 
Barr 

Endothia 
parasitica 

Rośliny z rodzajów: Castanea Mill. i 
Quercus L., przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona, drewno oraz 
odseparowana kora roślin z rodzaju 
Castanea Mill 
 

6 Diaporthe vaccinii 
Shear 

 Rośliny z rodzaju Vaccinium spp. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  

7 Mycosphaerella 
dearnessii  M.E. Barr 

Scirrhia 
acicola 
(Dearn.) 
Siggers 

Rośliny z rodzaju Pinus L., inne niż 
owoce i nasiona  

8 Mycosphaerella 
gibsonii  H.C. Evans  

Cercoseptoria 
pini-
densiflorae 
(Hori et 
Nambu) 
Deighton  
Cercospora 
pini-
densiflorae 

Rośliny z rodzaju Pinus L., inne niż 
owoce i nasiona oraz drewno z rodzaju 
Pinus L.  

9 Mycosphaerella pini  
E. Rostrup 

Scirrhia pini 
Funk et Parker 

Rośliny z rodzaju Pinus L., inne niż 
nasiona, przeznaczone do sadzenia 

10 Phialophora 
cinerescens 
(Wollenweber) van 
Beyma 

 Rośliny z rodzaju Dianthus L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  
 

11 Phytophthora 
fragariae Hickman 
var. rubi Wilcox  & 
Duncan 

 Rośliny z rodzaju Rubus L. przeznaczone 
do sadzenia, inne niż nasiona  

12 Puccinia horiana P. 
Hennings 

 Rośliny z rodzaju Dendrathema (DC.) 
Des Moul przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona  

13 Puccinia pelargonii-
zonalis Doidge 

 Rośliny z rodzaju Pelargonium L’HÈrit. 
ex Ait. przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  

14 Puccinia pittieriana P. 
Hennings 
 

 Rośliny z rodziny Solanaceae, inne niż 
owoce i nasiona, przeznaczone do 
sadzenia 
 
 
 

15 Sclerotium cepivorum 
Berk. 

 Rośliny z rodzaju Allium L przeznaczone 
do sadzenia, inne niż nasiona 

 
BAKTERIE  
1 Burkholderia 

caryophylli  
(Burkholder) Yabuuchi 
et al.  

Pseudomomas 
caryophylli 
(Burkholder) 
Starr & 

Rośliny z rodzaju Dianthus L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  
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Burkholder 
2 Clavibacter 

michiganensis subsp. 
michiganensis (Smith) 
Davis et al. 

Corynebacteri
um 
michiganense 

Rośliny gatunku Lycopersicon esculentum 
Mill. przeznaczone do sadzenia  
 

3 Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al. 

 Rośliny inne niż nasiona, przeznaczone do 
sadzenia oraz pyłek do zapylania z 
rodzajów: Amelanchier Medik., Aronia 
Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 
Medik., Crataegus L., X Crataemespilus 
E.G. Camus, Cydonia Mill., Eriobotrya 
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
Lindl., Pyracantha M.J.Roem., Pyrus L. i 
Sorbus L. oraz Stranvaesia Lindl.  

4 Erwinia chrysanthemi 
Burkholder et al. pv. 
chrysanthemi oraz pv. 
dianthicola 

 Rośliny z rodzaju Dianthus L. i 
Dendranthema (DC.) Des Moul. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  

5 Potato stolbur 
phytoplasma 

Stołbur 
(MLO) w 
przypadku 
rodziny 
Solanaceae 

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona, z rodziny Solanaceae. 

6 Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al. 

Xanthomonas 
campestris pv. 
pruni (Smith) 
Dye 

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona, rodzaju Prunus L.  

7 Xanthomonas 
axonopodis pv. 
dieffenbachiae 
(McCulloch &Pirone) 
Vauterin et al. 

 Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona, z rodziny Araceae  

8 Xanthomonas 
fragariae Kennedy & 
King 

 Rośliny z rodzaju Fragaria L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 
 

9 Xanthomonas 
vesicatoria (ex 
Doidge) Vauterin et al. 

Xanthomonas 
campestris pv. 
vesicatoria 
(Doidge) Dye 

Rośliny gatunku Lycopersicon esculentum 
Mill. oraz z rodzaju Capsicum spp. 
przeznaczone do sadzenia 
 

 
WIRUSY  
1 Apple mosaic ilavirus 

(na roślinach rodzaju 
Rubus) 

Prunus 
necrotic 
ringspot virus 

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju 
Rubus L. 

2 Arabis mosaic 
nepovirus 

 Rośliny z rodzajów: Fragaria L. oraz 
Rubus L. przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona  

3 Black raspberry latent 
virus 

 Rośliny z rodzaju Rubus L. przeznaczone 
do sadzenia  

4 Cherry leaf roll virus   Rośliny z rodzaju Rubus L. przeznaczone 
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nepovirus do sadzenia  
6 Chrysanthemum stunt 

viroid 
 Rośliny z rodzaju Dendrathema (DC.) 

Des Moul. przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona  

7 Plum pox potyvirus  Rośliny z rodzaju Prunus L., 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 

8 Potato leaf roll 
polerovirus (izolaty 
europejskie) 

 Rośliny przeznaczone do sadzenia 
gatunku Solanum tuberosum L., 
pochodzące z państw europejskich 

9 Raspberry ringspot  
nepovirus 

 Rośliny z rodzajów: Fragaria L. oraz 
Rubus L., przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona  

10 Strawberry crinkle 
cytorhabdovirus 

 Rośliny z rodzaju Fragaria L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  

11 Strawberry latent 
ringspot nepovirus 

 Rośliny z rodzajów: Fragaria L. oraz 
Rubus L., przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona  

12 Strawberry mild 
yellow edge disease 

Strawberry 
mild yellow 
edge disease 

Rośliny z rodzaju Fragaria L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  

13 Tomato black ring 
nepovirus 

 Rośliny z rodzajów: Fragaria L. oraz 
Rubus L., przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona  
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Zał ącznik nr 3 
 
Rośliny i inne regulowane artykuły, których import 
jest zabroniony, je żeli pochodz ą z okre ślonych 
obszarów 
 
 
 
Nr 

 
Rośliny i inne regulowane artykuły 

 
Obszar pochodzenia 

1.1 Coniferales  Rośliny, inne niż owoce i nasiona, 
drewno z korą oraz wióry 
drewniane z korą, odseparowana 
kora oraz odpady drewniane 
 

Państwa 
nieeuropejskie i 
Portugalia 
 

1.2 Coniferales  Różnego rodzaju wióry Kanada, Chiny, 
Japonia, Korea, 
Meksyk, Portugalia, 
Tajwan, Stany 
Zjednoczone 
 

2 Castanea Mill.  
Quercus L.  

Rośliny, inne niż owoce i nasiona, 
oraz odseparowana kora, inna niż 
kora z gatunku Quercus suber L 
oraz odpady drewniane 
 

Państwa 
nieeuropejskie 

3 Populus L. Rośliny, inne niż owoce i nasiona 
oraz odseparowana kora oraz 
odpady drewniane  

Państwa kontynentu 
amerykańskiego 

4 Prunus L. Rośliny, inne niż owoce i nasiona Państwa 
nieeuropejskie 

5 Ulmus L. Rośliny, przeznaczone do sadzenia 
 

Państwa Ameryki 
Północnej 

6.1 Amelanchier Medik.  
Aronia Medik. 
Choenomeles Lindl. 
Cotoneaster Medik.  
Crataegus L.  
X Crataemespilus E.G. 
Camus 
Cydonia Mill.  
Eriobotrya Lindl.  
Malus Mill.  
Mespilus L.  
Photinia Lindl. 
Pyracantha M.J. Roem.  
Pyrus L.  
Sorbus L. 
Stranvaesia Lindl. 
 

Rośliny, inne niż owoce i nasiona, 
oraz pyłek do zapylania 
 

Państwa, gdzie 
Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et 
al. jest znana z 
występowania 
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6.2 Cotoneaster bullatus Bois  
Cotoneaster salicifolius 
Franch.  
mieszańce Cotoneaster 
Wateri  

Rośliny, przeznaczone do sadzenia 
 

Wszystkie państwa 

7 Fragaria L.  Rośliny, przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona 
 

Wszystkie państwa 

8 Solanum tuberosum L. 
oraz inne gatunki rodzaju 
Solanum L., tworzące 
rozłogi lub bulwy 

Rośliny, przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona 
 

Wszystkie państwa 

9 Solanaceae, wszystkie 
gatunki niewymienione w 
punkcie 8 

Rośliny, przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona 
 

Państwa 
nieeuropejskie (poza 
państwami 
śródziemnomorskimi
) 

10  Gleba i podłoże uprawowe, 
składające się w całości bądź w 
części z gleby lub stałych 
substancji organicznych, inne niż 
składające się wyłącznie z torfu  

Państwa 
nieeuropejskie 
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Zał ącznik nr 4A  
 
Wymagania specjalne odno śnie importu okre ślonych 
ro ślin lub innych regulowanych artykułów 
 
 
Nr Rośliny i inne regulowane artykuły Wymagania specjalne 

1.1 Drewno roślin iglastych 
(Coniferales), inne niż drewno w 
postaci wiórów, opakowań, 
wyściółek pod ładunek oraz palet, 
ale włącznie z takim drewnem, 
które nie zachowało naturalnej 
zaokrąglonej powierzchni, 
pochodzące z Kanady, Chin, 
Japonii, Korei, Meksyku, 
Portugalii, Tajwanu oraz Stanów 
Zjednoczonych 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 1.1: 
 
a) drewno powinno być zgrubnie obrobione, 

w taki sposób ażeby jego naturalna, 
zaokrąglona powierzchnia została 
usunięta, 
 

oraz 
 
b) drewno powinno być oznakowane 

zatwierdzonym znakiem stosowanym 
odnośnie drewna, potwierdzającym, że 
poddano je odpowiedniej obróbce 
cieplnej, w czasie której osiągnięto przez 
30 minut minimalną temperaturę rdzenia 
wynoszącą 56°C. 

 
1.2 Drewno roślin iglastych 

(Coniferales) w postaci wiórów, 
opakowań, wyściółek pod ładunek 
oraz palet, ale włącznie z takim 
drewnem, które nie zachowało 
naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z 
Kanady, Chin, Japonii, Korei, 
Meksyku, Portugalii, Tajwanu oraz 
Stanów Zjednoczonych 

a) Drewno powinno być okorowane, wolne 
od chodników larwalnych 
powodowanych przez rodzaj 
Monochamus (gatunki nieeuropejskie), 
 

oraz 
 
a) wilgotność drewna, wyrażona w 

procentach suchej masy, uzyskana w 
trakcie procesu produkcji, nie może 
przekraczać 20%. 

 
1.3 Drewno roślin iglastych 

(Coniferales), inne niż drewno w 
postaci wiórów lub ścinków, 
złożonych w całości lub w części z 
roślin iglastych, ale włącznie z 
takim drewnem, które nie 
zachowało naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z państw 
nieeuropejskich oprócz Kanady, 
Chin, Japonii, Korei, Meksyku, 
Tajwanu oraz Stanów 
Zjednoczonych 

a) Drewno powinno być okorowane, wolne 
od chodników larwalnych 
powodowanych przez rodzaj 
Monochamus (gatunki nieeuropejskie), 
 

lub 
 
b)   oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub 

„KD” („Suszone komorowo”), lub innym 
międzynarodowo uznanym znakiem, 
umieszczonym na powierzchni drewna 
lub na jego opakowaniu, zgodnie z 
bieżącym handlowym zastosowaniem 
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stwierdzającym, że drewno zostało 
poddane suszeniu komorowemu, 
przeprowadzonemu w odpowiednim 
czasie i temperaturze; wilgotność drewna, 
wyrażona w procentach suchej masy, 
uzyskana w trakcie tego procesu 
suszenia, nie przekracza 20%. 

 
2 Drewno roślin z rodzaju Castanea 

Mill. i Quercus L., włącznie z 
takim drewnem, które nie 
zachowało naturalnej zaokrąglonej 
powierzchni, pochodzące z państw 
Ameryki Północnej 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 2: 
 
Drewno powinno być okorowane oraz  
 
a) albo zgrubnie obrobione, w taki sposób 

ażeby jego naturalna, zaokrąglona 
powierzchnia została usunięta, 

 
albo 
 
b) urzędowe potwierdzenie, że wilgotność 

drewna, wyrażona w procentach suchej 
masy nie przekracza 20%  

  
albo 
 
c) urzędowe potwierdzenie, że drewno 

zostało zdezynfekowane poprzez 
poddanie powietrznej lub wodnej obróbce 
cieplnej, 

 
albo 
 
c) w przypadku drewna ciętego, 

okorowanego lub z resztkami kory, 
drewno powinno być oznaczone znakiem 
„Kiln-dried” lub „KD” („Suszone 
komorowo”), lub innym 
międzynarodowo uznanym znakiem, 
umieszczonym na powierzchni drewna 
lub na jego opakowaniu, zgodnie z 
bieżącym handlowym zastosowaniem 
stwierdzającym, że drewno zostało 
poddane suszeniu komorowemu, 
przeprowadzonemu w odpowiednim 
czasie i temperaturze; wilgotność drewna, 
wyrażona w procentach suchej masy, 
uzyskana w trakcie tego procesu 
suszenia, nie przekracza 20%.  
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3 Drewno roślin z rodzaju Castanea 
Mill. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 2 i załączniku nr 4A, punkcie 2: 
 
a) urzędowe potwierdzenie, że drewno 

pochodzi z obszarów, o których 
wiadomo, że są wolne od Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr., 
 

lub 
 
b)   drewno powinno być okorowane. 
 

4 Drewno roślin z rodzaju Populus 
L., pochodzące z państw 
kontynentu amerykańskiego  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 3: 
 
Drewno powinno być okorowane. 
 

5 Drewno w postaci wiórów 
pochodzące w całości bądź 
częściowo z roślin: 
 
- Castanea Mill., Populus L. i 

Quercus L., pochodzących z 
państw nieeuropejskich,  

 
lub 

 
- roślin iglastych Coniferales, 

pochodzących z państw 
nieeuropejskich oprócz Kanady, 
Chin, Japonii, Korei, Tajwanu 
oraz Stanów Zjednoczonych 

 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 1.1,1.2, 2 i 3 oraz załączniku nr 
4A, punkcie 2, 3 i 4: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że towary 
 
a) zostały wytworzone wyłącznie z drewna 

okorowanego, 
 
lub 
 
b) zostały wytworzone wyłącznie z drewna 

poddanego suszeniu komorowemu, 
przeprowadzonemu w odpowiednim 
czasie i temperaturze; wilgotność drewna, 
wyrażona w procentach suchej masy, 
uzyskana w trakcie tego procesu 
suszenia, nie przekracza 20%,   

 
lub 

 
c) zostały poddane fumigacji na statku lub 

w kontenerze oraz były przewożone w 
zamkniętych opakowaniach, lub w inny 
sposób pozwalający uniknąć porażenia.   

 
6 Rośliny z rodzaju Pinus L.. 

przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 
 
 
 
 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 1.1: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że nie 
obserwowano objawów występowania 
Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr lub 
Mycosphaerella pini E. Rostrup w miejscu 
produkcji lub jego bezpośrednim sąsiedztwie 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
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wegetacyjnego 
7 Rośliny z rodzajów: Abies Mill., 

Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus 
L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga 
Carr. przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 1.1 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 6:  
 
Urzędowe potwierdzenie, że od czasu 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego, w miejscu produkcji ani w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano objawów Melampsora 
medusae Thümen.  
 

8 Rośliny przeznaczone do sadzenia 
z rodzajów: Castanea Mill. i 
Quercus L., inne niż nasiona  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 2:  
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny pochodzą z obszarów, o których 

wiadomo, że są wolne od Cryphonectria 
parasitica (Murrill), 

   
lub 
 
b) od czasu rozpoczęcia ostatniego pełnego 

cyklu wegetacyjnego, w miejscu 
produkcji ani w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano 
symptomów występowania 
Cryphonectria parasitica (Murrill). 
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9 Rośliny z rodzaju Populus L. 

przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 
 
 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 3:  
 
Urzędowe potwierdzenie, że od czasu 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego, w miejscu produkcji ani w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano objawów Melampsora 
medusae Thümen. 
 

10 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona, następujących 
rodzajów roślin, pochodzących z 
państw, gdzie Quadraspidiotus 
perniciosus jest znany z 
występowania: 
 
Acacia, Acer L., Amelanchier Med., 
Betula L., Cercidiphyllum Sieb et 
Zucc., Choenomeles Lindl., Cornus 
L., Cotoneaster Medik., Crataegus 
L., Cydonia Mill.,  Eriobotrya 
Lindl., Euonymus L., Fagus L., 
Juglans L., Ligustrum L., Lonicera 
L., Malus Mill.,  Mespilus L., 
Maclura Nutt., Populus L., Prunus 
L., Ptelea L., Pyracantha M.J. 
Roem., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., 
Salix L., Sorbus L., Spiraea L., 
Symphoricarpos Duham., Syringa 
L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L. 
  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 3, 4, 5, 6.1 i 6.2 oraz załączniku 
nr 4A, punkcie 9: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 
pochodzą z obszarów, gdzie  
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) jest 
znany z niewystępowania, oraz miejsce 
produkcji przez ostatnie dwa cykle 
wegetacyjne znajdowało się pod urzędowym 
nadzorem (monitoringiem) oraz nie 
zaobserwowano oznak występowania 
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock). 
 
 

11 Rośliny z rodzajów: Choenomeles 
Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., 
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Prunus L. oraz Pyrus L., 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona, pochodzące z państw 
nieeuropejskich 
 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 4 i 6.1 oraz w załączniku nr 4A, 
punkcie 10: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny pochodzą z państwa, o którym 

wiadomo, że jest wolne od Monilinia 
fructicola (Winter) Honey, 

 
lub 
 
b) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za 

wolny od Monilinia fructicola (Winter) 
Honey oraz, że od czasu rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, 
w miejscu produkcji nie zaobserwowano 
objawów Monilinia fructicola (Winter) 
Honey.  
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12 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona, z rodzajów 
Crataegus L., Malus Mill., Pyrus 
L, pochodzące z państw, gdzie 
Phyllosticta solitaria Ellis & 
Everhart jest znany z 
występowania 
 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 6.1 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10 i 11: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że od czasu 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego nie zaobserwowano na 
roślinach w miejscu produkcji, żadnych 
objawów występowania Phyllosticta solitaria 
Ellis & Everhart.  
 

13.1 Rośliny z rodzaju Malus Mill., 
przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona, pochodzące z państw, 
w których następujące organizmy 
szkodliwe są znane z 
występowania na Malus Mill.: 
- Cherry rasp leaf nepovirus 
(amerykański), 
- Tomato ringspot nepovirus 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 6.1 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10, 11 i 12: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej 

linii z materiału, który jest utrzymywany 
w odpowiednich warunkach oraz został 
poddany, w ciągu ostatnich trzech 
pełnych cykli wegetacyjnych, co 
najmniej raz urzędowemu badaniu na 
obecność, co najmniej wymienionych 
organizmów szkodliwych, przy 
zastosowaniu odpowiednich wskaźników 
lub równoważnych metod, oraz 
stwierdzono na podstawie tych badań, że 
jest on wolny od tych organizmów 
szkodliwych,  

 
oraz 
 
b) na roślinach znajdujących się w miejscu 

produkcji oraz na podatnych roślinach 
znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie tego miejsca, nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
chorób spowodowanych przez 
wymienione obok organizmy szkodliwe, 
od czasu rozpoczęcia ostatnich trzech 
pełnych cykli wegetacyjnych. 

 
13.2 Rośliny z rodzaju Malus Mill., 

przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona, pochodzące z państw, 
w których Apple proliferation 
phytoplasma jest znana z 
występowania 

 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 6.1 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10, 11, 12 i 13.1: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że  
a) rośliny pochodzą z obszarów, o których 

wiadomo, że są wolne od Apple 
proliferation phytoplasma,  
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lub 
 
b) rośliny, inne niż te uzyskane z nasion, 

zostały uzyskane w bezpośredniej linii z 
materiału, który jest utrzymywany w 
odpowiednich warunkach oraz został 
poddany, w ciągu ostatnich sześciu 
pełnych cykli wegetacyjnych, co 
najmniej raz urzędowemu badaniu na 
obecność Apple proliferation 
phytoplasma, przy zastosowaniu 
odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, oraz stwierdzono 
na podstawie tych badań, że jest on 
wolny od tego organizmu szkodliwego, 
 
oraz  
 
na roślinach znajdujących się w miejscu 
produkcji oraz na podatnych roślinach 
znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie tego miejsca, nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
chorób spowodowanych przez Apple 
proliferation phytoplasma, od czasu 
rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych 
cykli wegetacyjnych. 

 
14 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona, rodzajów 
Cydonia Mill. i Pyrus L, 
pochodzące z państw, gdzie Pear 
decline phytoplasma jest znana z 
występowania 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 6.1 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10, 11 i 12:  
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny w 
miejscu produkcji oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, które wykazywały objawy 
wskazujące na porażenie Pear decline 
phytoplasma były usuwane przez ostatnie 
trzy kompletne cykle wegetacyjne. 
 

15.1 Rośliny z rodzaju Prunus L., 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona, pochodzące z państw, w 
których Plum pox potyvirus jest 
znany z występowania, takie jak: 
 
-  Prunus armeniaca L. 
-  Prunus blireiana Andre  
-  Prunus brigantina Vill.   
-  Prunus cerasifera Ehrh.  
-  Prunus cistena Hansen  
-  Prunus curdica Fenzl et Fritsch.    

(Zander)  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 4 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10 i 11: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny, inne niż te uzyskane z nasion, 

zostały uzyskane w bezpośredniej linii z 
materiału, który był utrzymywany 
zgodnie z odpowiednimi warunkami oraz 
poddany, co najmniej raz w ciągu 
ostatnich trzech pełnych cykli 
wegetacyjnych, urzędowemu badaniu na 
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-  Prunus domestica L. domestica 
(Borkh) Schneid. 

-  Prunus domestica L.  insititia 
(L.) C.K. Schneid. 

-  Prunus domestica L.  italica 
(Borkh.) Gams 

-  Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 
-  Prunus glandulosa Thunb. ex 
Murr.  
-  Prunus holosericea Batal 
-  Prunus hortulana L.H. Bailey 
-  Prunus japonica Thunb. ex 
Murr. 
-  Prunus mandshurica (Maxim.) 
Koehne 
-  Prunus maritima Marsh.  
-  Prunus mume Sieb. et Zucc. 
-  Prunus nigra Ait.   
-  Prunus persica (L.) Batsch 
-  Prunus salicina L 
-  Prunus sibirica L   
-  Prunus simonii Carr.  
-  Prunus spinosa L. 
-  Prunus tomentosa Thunb. ex 
Murr. 
-  Prunus triloba Lindl. 
-  inne gatunki Prunus L. podatne 

na Plum pox potyvirus 

obecność, Plum pox potyvirus, przy 
zastosowaniu odpowiednich wskaźników 
lub równoważnych metod, oraz 
stwierdzono na podstawie tych badań, że 
jest on wolny od organizmu szkodliwego,  

 
oraz 
 
b) na roślinach w miejscu produkcji oraz na 

podatnych roślinach znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca, 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
choroby powodowanej przez Plum pox 
potyvirus, od czasu rozpoczęcia trzech 
ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych 

  
oraz 
 
c) rośliny w miejscu produkcji wykazujące 

symptomy choroby spowodowanej przez 
inne wirusy lub wirusopodobne 
organizmy zostały usunięte. 

 
 

15.2 Rośliny z rodzaju Prunus L., 
przeznaczone do sadzenia 
 
a) pochodzące z państw, w których 

Tomato ringspot nepovirus jest 
znany z występowania na 
Prunus L., 

    
b) inne niż nasiona, pochodzące z 

państw, w których wymienione 
poniżej organizmy szkodliwe, są 
znane z występowania: 
-  Cherry rasp leaf nepovirus
  
-  Peach mosaic virus 
(amerykański) 
-  Plum American line pattern 

ilavirus 
-  Peach X-disease phytoplasma 

 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 4 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10, 11 i 15.1:  
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej 

linii z materiału, który jest utrzymywany 
zgodnie z odpowiednimi warunkami oraz 
został poddany co najmniej raz, w ciągu 
ostatnich trzech pełnych cykli 
wegetacyjnych, urzędowemu badaniu na 
obecność co najmniej wymienionych 
obok organizmów szkodliwych, przy 
zastosowaniu odpowiednich wskaźników 
lub równoważnych metod, oraz 
stwierdzono na podstawie tych badań, że 
jest on wolny od tych organizmów 
szkodliwych,  

 
oraz 
 
b) na roślinach w miejscu produkcji oraz na 

podatnych roślinach znajdujących się w 
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bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca, 
nie zaobserwowano żadnych symptomów 
chorób spowodowanych przez 
wymienione obok organizmy szkodliwe, 
od czasu rozpoczęcia ostatnich trzech 
pełnych cykli wegetacyjnych. 

 
15.3 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona, rodzaju Prunus 
L., pochodzące z państw, gdzie 
Xanthomonas arboricola pv pruni 
(Smith) Vauterin et al. jest znany z 
występowania  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 4 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10, 11, 15.1 i 15.2:  
 
Urzędowe potwierdzenie, że na roślinach w 
miejscu produkcji oraz na podatnych 
roślinach znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie tego miejsca, nie zaobserwowano 
żadnych symptomów Xanthomonas 
arboricola pv pruni (Smith) Vauterin et al. 
od czasu rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego. 
 

16.1 Plant   Rośliny z rodzaju Rubus L., 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 

Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) Phytophthora fragariae Hickman var. 

rubi Wilcox & Duncan nie jest znana z 
występowania w miejscu produkcji, 

 
oraz 
 
b) rośliny zostały poddane inspekcji oraz nie 

zaobserwowano objawów występowania 
Phytophthora fragariae Hickman var. 
rubi Wilcox & Duncan podczas inspekcji 
przeprowadzanych w odpowiednim 
czasie podczas ostatniego cyklu 
wegetacyjnego. 
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16.2 Rośliny z rodzaju Rubus L., 

przeznaczone do sadzenia 
  
a) pochodzące z państw, w 

których wymienione poniżej 
organizmy szkodliwe są znane 
z występowania na Rubus L.:  
- Tomato ringspot nepovirus 
- Black raspberry latent virus 
- Cherry leafroll nepovirus 
- Apple mosaic ilavirus 
 

b) inne niż nasiona, pochodzące z 
państw nieeuropejskich, w 
których wymienione poniżej 
organizmy szkodliwe są znane 
z występowania na Rubus L.: 

   - Raspberry leaf curl luteovirus       
   - Cherry rasp leaf ’nepovirus’ 

 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 16.1: 
 
a) Rośliny powinny być wolne od mszyc 

oraz ich jaj 
 
oraz 
 
b) Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 

zostały uzyskane w bezpośredniej linii z 
materiału, który jest utrzymywany 
zgodnie z odpowiednimi warunkami oraz 
został poddany co najmniej raz, w ciągu 
ostatnich trzech pełnych cykli 
wegetacyjnych, urzędowemu badaniu na 
obecność co najmniej wymienionych 
obok organizmów szkodliwych, przy 
zastosowaniu odpowiednich wskaźników 
lub równoważnych metod, oraz 
stwierdzono na podstawie tych badań, że 
jest on wolny od tych organizmów  
 
oraz 
 
na roślinach w miejscu produkcji oraz na 
podatnych roślinach znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca, 
nie zaobserwowano żadnych symptomów 
chorób spowodowanych przez 
wymienione obok organizmy szkodliwe, 
od czasu rozpoczęcia ostatnich trzech 
pełnych cykli wegetacyjnych. 

 
16.3 Rośliny z rodzaju Rubus L., 

przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona, pochodzące z państw, 
w których wymienione poniżej 
organizmy szkodliwe są znane z 
występowania: 
 

  - Arabis mosaic nepovirus 
  - Raspberry ringspot nepovirus, 
  - Strawberry latent ringspot 
nepovirus  
  - Tomato black ring nepovirus  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 16.1 i 16.2: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że na roślinach w 
miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych symptomów chorób 
spowodowanych przez wymienione obok 
organizmy szkodliwe, od czasu rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego. 

17 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona, z rodzaju Malus 
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes 
L. i Rubus L., pochodzące z 
państw, gdzie nieeuropejskie 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 4 i 6.1 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 
15.3, 16.1, 16.2 i 16.3:  
 



   34 

wirusy i wirusopodobne 
organizmy są znane z 
występowania 
 
 

Urzędowe potwierdzenie, że na roślinach w 
miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych symptomów występowania 
nieeuropejskich wirusów i wirusopodobnych 
organizmów, od czasu rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego.  
 

18.1  Bulwy gatunku Solanum 
tuberosum L.  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 8: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a)    bulwy pochodzą z państw, o których 

wiadomo, że są wolne od Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  

 
lub 
 
b) bulwy pochodzą z obszarów, gdzie 

Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. jest poddany urzędowej 
kontroli, i obszary te są znane z 
niewystępowania Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  
 
oraz 
 
bulwy pochodzą z miejsca produkcji 
poddanego inspekcji i uznanego za wolne 
od Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. w ostatnim cyklu 
wegetacyjnym. 

 
18.2 Bulwy gatunku Solanum 

tuberosum L. pochodzące z 
państw, gdzie Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) 
Pervical jest znany z 
występowania 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 8 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.1: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że bulwy pochodzą 
z miejsca produkcji 
 
a) gdzie Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival nigdy nie 
występował, 

 
lub 
 
b) urzędowe potwierdzenie, że Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival już 
nie występuje, co zostało potwierdzono 
przy zastosowaniu uznanych przez EPPO 
metod. 
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18.3 Bulwy gatunku Solanum 
tuberosum L. 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 8 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.1 i 18.2: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że bulwy pochodzą 
 
a) z państwa uznanego za wolne od 

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

 
lub 
 
b) z miejsca produkcji, które zostało 

poddane inspekcjom podczas ostatniego 
cyklu wegetacyjnego oraz miejsce to 
zostało urzędowo uznane za wolne od 
Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) 
Davis et al., na podstawie faktu, że 
organizm ten nigdy w tym miejscu nie 
występował lub, w przypadku, gdy 
organizm ten wystąpił, miejsce zostało 
objęte programem kontroli i urzędowej 
inspekcji odnośnie Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 
 

18.4 Bulwy gatunku Solanum 
tuberosum L. 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 8 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.1, 18.2 i 18.3: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że bulwy pochodzą 
z pola, które było poddane urzędowym 
inspekcjom, co najmniej raz w ciągu 
ostatnich czterech lat, za pomocą uznanych 
przez EPPO metod, na obecność Globodera 
pallida (Stone) Behrens i Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 
 

18.5 Rośliny z rodziny Solanaceae, 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona, pochodzące z państw, w 
których Potato stolbur 
phytoplasma jest znana z 
występowania 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 8 i 9 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.1, 18.2, 18.3 i 18.4: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że na roślinach 
w miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych symptomów Potato stolbur 
phytoplasma, od czasu rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego.  
 

18.6 Rośliny rodziny Solanaceae, 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 8 i 9 oraz załączniku nr 4A, 
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nasiona Lycopersicon esculentum 
Mill., pochodzące z państw, w 
których Potato spindle tuber viroid 
jest znany z występowania 
 
 

punkcie 18.5: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że na roślinach w 
miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych symptomów Potato spindle tuber 
viroid, od czasu rozpoczęcia ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego.  
 

18.7 Rośliny Capsicum annuum L., 
Lycopersicon esculentum Mill., 
Musa L., Nicotiana L. i Solanum 
melongena L., przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona, 
pochodzące z państw, w których 
Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al jest znana z 
występowania 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 9 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.5 i 18.6: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 
pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że 
są wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. 
 

19.1 Rośliny z rodzajów Dendranthema 
(DC.) Des Moul., Dianthus L. i 
Pelargonium L'Herit. ex Ait, 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 
 

Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) w miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych oznak występowania 
Helicoverpa armigera (Hübner) lub 
Spodoptera littoralis (Boisduval), od 
czasu rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego,  

 
lub 
 
b) rośliny zostały poddane odpowiedniemu 

zabiegowi zabezpieczającemu je przed 
wspomnianymi organizmami. 
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19.2 Rośliny z rodzajów Dendranthema 

(DC.) Des Moul., Dianthus L. i 
Pelargonium L'Herit. ex Ait., inne 
niż nasiona 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 19.1: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) w miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych oznak występowania Spodoptera 
litura (Fabricius) od czasu rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 

 
lub 
 
b) rośliny zostały poddane odpowiedniemu 

zabiegowi zabezpieczającemu przed 
wspomnianym organizmem. 

 
20 Rośliny z rodzaju Dendranthema 

(DC.) Des Moul., przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 19.1 i 19.2: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a) rośliny te są nie więcej niż trzecim 

pokoleniem pochodzącym od materiału 
uznanego za wolny od Chrysanthemum 
stunt viroid w drodze przeprowadzonych 
testów wirusologicznych, bądź rośliny 
pochodzą bezpośrednio z materiału, z 
którego pobrana reprezentatywna próba, 
o wielkości co najmniej 10%, została 
uznana za wolną od Chrysanthemum 
stunt viroid podczas urzędowej kontroli 
przeprowadzonej w czasie kwitnienia,  

 
oraz 
 
b) rośliny 
 

pochodzą z miejsca, które co najmniej raz 
w miesiącu, w okresie trzech miesięcy 
przed wysyłką było urzędowo 
kontrolowane oraz nie zaobserwowano w 
tym okresie żadnych objawów 
występowania Puccinia horiana 
P.Hennings, oraz w którego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie wystąpiły 
żadne objawy występowania Puccinia 
horiana P.Hennings w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających wysyłkę  
 
lub 
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 zostały poddane odpowiedniemu 
zabiegowi zabezpieczającemu przed 
wspomnianym organizmem 

 
oraz 
 
c) rośliny zostały uzyskane w prostej linii 

od roślin matecznych uznanych za wolne 
od Erwinia chrysanthemi Burkholder et 
al. pv. chrysanthemi na drodze 
urzędowych badań przeprowadzonych co 
najmniej raz w ciągu ostatnich dwu lat.  

 
21 Rośliny z rodzaju Dianthus L. 

przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 19.1, 19.2 i 20: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny te zostały uzyskane w prostej linii 

od roślin matecznych, które zostały 
uznane za wolne od Erwinia 
chrysanthemi Burkholder et al. pv. 
dianthicola, Burkholderia caryophylli 
(Burkholder) Yabuuchi et al. i 
Phialophora cinerescens (Wollenweber) 
van Beyma na drodze urzędowo 
zatwierdzonych badań, 
przeprowadzonych co najmniej raz w 
ciągu dwu ostatnich lat, 

 
oraz 
 
b) na roślinach nie zaobserwowano żadnych 

objawów wystąpienia wspomnianych 
organizmów szkodliwych. 

 
22 Rośliny z rodzaju Pelargonium 

L’Herit. Ex Ait., przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona, 
pochodzące z państw, w których 
Tomato ringspot nepovirus jest 
znany z występowania  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 19.1 i 19.2: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 
 
a) były uprawiane w podłożu wolnym od 

Xiphinema americanum Cobb sensu lato 
oraz od innych wektorów Tomato 
ringspot nepovirus, 

 
oraz 
 
b) zostały uzyskane bezpośrednio z miejsc 

produkcji, o których wiadomo, że są 
wolne od Tomato ringspot nepovirus, 
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lub  
 
są nie więcej niż czwartym pokoleniem, 
uzyskanym z roślin matecznych, 
uznanych za wolne od Tomato ringspot 
nepovirus, zgodnie z urzędowo 
zatwierdzonym systemem testów 
wirusologicznych. 

 
23 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona, gatunku 
Pelargonium zonale L. L’Herit.ex 
Ait.  Praz oraz jego mieszańce 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 4A, punkcie 19.1, 19.2 i 22: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 
pochodzą z miejsca, które co najmniej raz w 
miesiącu, w okresie trzech miesięcy przed 
wysyłką było urzędowo kontrolowane oraz 
nie zaobserwowano w tym okresie żadnych 
objawów występowania Puccinia pelargonii-
zonalis Doidge, oraz w którego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie wystąpiły 
żadne objawy występowania Puccinia 
pelargonii-zonalis Doidge w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających wysyłkę. 
 

24 Rośliny z rodzaju Fuchsia L., 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona, pochodzące ze Stanów 
Zjednoczonych oraz Brazylii  
 
 
 

Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a) nie zaobserwowano żadnych symptomów 

występowania Aculops fuchsiae Keifer w 
miejscu produkcji, 
  

oraz 
  
b) bezpośrednio przed wysyłką rośliny 

zostały poddane kontroli oraz uznane za 
wolne od Aculops fuchsiae Keifer.  

 
25 Cebule przeznaczone do sadzenia, 

z rodzajów: Tulipa L. oraz 
Narcissus L., inne niż te, których 
opakowania lub inny sposób 
oznaczenia świadczą, że są one 
przeznaczone do sprzedaży dla 
ostatecznego odbiorcy 
niezajmującego się profesjonalną 
produkcją kwiatów ciętych 
 

Urzędowe potwierdzenie, że na roślinach nie 
zaobserwowano żadnych symptomów 
występowania Ditylenchus dipsaci (Kuhn) 
Filipjev, od czasu rozpoczęcia ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego. 
  

26 Rośliny gatunku Allium cepa L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 

Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) Sclerotium cepivorum Berk jest znany z 

niewystępowania w miejscu produkcji, 
 
oraz 
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b) rośliny zostały poddane inspekcji i 

uznane za wolne od objawów 
występowania Sclerotium cepivorum 
Berk podczas inspekcji 
przeprowadzanych w odpowiednim 
czasie podczas ostatniego cyklu 
wegetacyjnego. 

 
27.1 Rośliny inne niż nasiona, 

przeznaczone do sadzenia 
następujących rodzajów i 
gatunków: Apium graveolens L., 
Argyranthemum, Aster, Brassica, 
Capsicum annuum L., Cucumis, 
Dendranthema (DC.) Des Moul., 
Dianthus L. oraz jego mieszańce, 
Exacum, Gerbera Cass., 
Gypsophila L., Lactuca, 
Leucanthemum L., Lupinus L., 
Lycopersicon esculentum Mill., 
Solanum melongena L., 
Tanacetum L. i Verbena L.  

 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 9 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20 i 21: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że nie 
zaobserwowano żadnych oznak 
występowania następujących organizmów, w 
miejscu produkcji podczas urzędowych 
inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz 
na miesiąc, na przestrzeni trzech miesięcy 
poprzedzających eksport:  
 
- Amauromyza maculosa (Malloch)  
- Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 
- Liriomyza sativae (Blanchard) 
- Liriomyza trifolii (Burgess) 
 

27.2 Rośliny gatunków zielnych inne 
niż nasiona, przeznaczone do 
sadzenia, inne niż rośliny 
wymienione w załączniku nr 4A, 
punkcie 27.1, pochodzące z 
państw, gdzie Amauromyza 
maculosa (Malloch) lub Liriomyza 
sativae Blanchard są znane z 
występowania 
 
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 7, 8 i 9 oraz załączniku nr 4A, 
punkcie 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 22, 23 i 
24: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) nie zaobserwowano żadnych oznak 

występowania Amauromyza maculosa 
(Malloch) lub Liriomyza sativae 
Blanchard w miejscu produkcji podczas 
urzędowych inspekcji przeprowadzanych 
przed eksportem,  

 
lub 
 
b) bezpośrednio przed eksportem zostały 

poddane inspekcji oraz uznane za wolne 
od Liriomyza sativae Blanchard oraz 
Amauromyza maculosa (Malloch) oraz 
zostały poddane odpowiedniemu 
zabiegowi w celu zwalczenia 
wspomnianych organizmów. 

 
28 Rośliny z korzeniami, 

przeznaczone do sadzenia, 
Urzędowe potwierdzenie, że miejsce 
produkcji jest wolne od Clavibacter 
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uprawiane w otwartym gruncie  
 

michiganensis ssp. sependonicus 
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., 
Globodera pallida (Stone) Behrens, 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens, Phytophthora fragariae Hickman 
var. fragariae Wilcox & Duncan, Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oraz 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival. 
 

29.1 Gleba oraz podłoża związane z lub 
towarzyszące roślinom 
przeznaczonym do sadzenia, 
pochodzące z państw 
nieeuropejskich 
 

Urzędowe potwierdzenie, że:  
 
a) w czasie sadzenia podłoże uprawowe nie 

zawierało ziemi oraz materii organicznej 
 
lub 
 
zostało uznane za wolne od owadów i 
szkodliwych nicieni oraz zostało poddane 
odpowiedniemu badaniu lub zabiegowi w 
celu zapewnienia, że jest wolne od 
innych organizmów szkodliwych  
 
lub 
 
zostało poddane odpowiedniemu 
zabiegowi termicznemu lub fumigacji w 
celu zapewnienia, że jest wolne od 
organizmów szkodliwych, 

  
oraz 
 
b) od czasu sadzenia,  

 
podjęte zostały odpowiednie środki w 
celu zapewnienia utrzymania podłoża 
uprawowego wolnym od organizmów 
szkodliwych  
 
lub 
 
w ciągu dwu tygodni przed wysyłką, 
rośliny zostały otrząśnięte z podłoża tak, 
że pozostała na nich jego minimalna ilość 
potrzebna do podtrzymania żywotności 
podczas transportu, oraz, w przypadku 
gdy rośliny były ponownie posadzone, 
użyte w tym celu podłoże uprawowe 
spełnia wymogi określone w literze a). 
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29.2 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 
z podłożem uprawnym, 
sprzedawane w doniczkach lub 
innych opakowaniach, pochodzące 
z państw, gdzie Arthurdendyus 
triangulatus jest znany z 
występowania 

Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) przesyłka pochodzi z miejsca produkcji 

uznanego za wolne od Arthurdendyus  
triangulatus (Dendy) za pomocą metod 
uznanych przez EPPO,  
 

lub  
 
b) rośliny były uprawiane na wzniesionych 

stołach, 
 

lub 
 
c) przesyłka została poddana zabiegowi 

zwalczającemu Arthurdendyus  
triangulatus (Dendy) zatwierdzonemu 
przez EPPO. 

 
30 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny pochodzą z państwa wolnego od 

Thrips palmi Karny, 
 
lub 
 
b) miejsce produkcji zostało uznane za 

wolne od Thrips palmi Karny w wyniku 
urzędowych inspekcji, przeprowadzanych 
co najmniej raz na miesiąc, w okresie 
trzech miesięcy poprzedzającym eksport, 
 

lub 
 
c) przesyłka została poddana odpowiednim 

zabiegom mającym zapewnić wolność 
przesyłki od Thysanoptera. 

 
31 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona oraz rośliny w 
kulturach tkankowych, pochodzące 
z państw nieeuropejskich innych 
niż śródziemnomorskie 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8 i 9 
oraz załączniku nr 4A, punkcie 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 
16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 28, 29.2 
i 30: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 
 
a) są wolne od pozostałości roślinnych 

 
oraz 
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b) były uprawiane w szkółkach  
 

oraz 
 
c)    były poddawane inspekcjom 

przeprowadzonym w odpowiednim 
czasie, w tym przed wysyłką oraz zostały 
uznane za wolne od objawów 
szkodliwych bakterii, wirusów oraz 
organizmów wirusopodobnych oraz, albo 
zostały uznane za wolne od oznak bądź 
objawów wywoływanych przez 
szkodliwe nicienie, owady, roztocza oraz 
grzyby, albo zostały poddane 
odpowiednim zabiegom mającym na celu 
zwalczenie tych organizmów.  

 
32 Rośliny drzew i krzewów 

liściastych przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona oraz 
rośliny w kulturach tkankowych, 
pochodzące z państw 
nieeuropejskich innych niż 
śródziemnomorskie 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 i 9 oraz 
załączniku nr 4A, punkcie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 
16.3, 17, 18.5, 18.6, 28, 29.2, 30 i 31: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny znajdują 
się w fazie spoczynku (uśpienia) oraz są 
pozbawione liści, kwiatów i owoców.  
 

33 Nasiona gatunku Lycopersicon 
esculentum Mill. 

Urzędowe potwierdzenie, że nasiona zostały 
uzyskane w drodze odpowiedniej metody 
ekstrakcji kwasowej bądź w drodze 
równoważnej metody, oraz że: 
 
a) nasiona pochodzą z obszarów, na których 

Clavibacter michiganensis  
michiganensis (Smith) Davis et al., 
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Vauterin et al i Potato spindle viroid są 
znane z niewystępowania, 

 
lub 
 
b) nie zostały zaobserwowane żadne objawy 

chorób powodowanych przez 
wspomniane organizmy szkodliwe na 
roślinach znajdujących się w miejscu 
produkcji, podczas ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego, 

 
lub 
 
c) nasiona zostały poddane urzędowym 

badaniom na obecność wymienionych 
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organizmów szkodliwych, 
przeprowadzonych na reprezentatywnej 
próbie oraz przy zastosowaniu 
odpowiednich metod, oraz zostały 
uznane, na podstawie powyższych badań, 
za wolne od wymienionych organizmów. 

 
34 Nasiona rodzajów: Triticum, 

Secale oraz X Triticosecale, 
pochodzące z Afganistanu, Indii, 
Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu 
oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie 
Tilletia indica Mitra jest znana z 
występowania 

Urzędowe potwierdzenie, że nasiona 
pochodzą z obszaru, gdzie Tilletia indica 
Mitra jest znana z niewystępowania. Nazwa 
obszaru powinna zostać wymieniona na 
świadectwie fitosanitarnym towarzyszącym 
przesyłce. 
 
 

35 Ziarno rodzajów: Triticum, Secale 
oraz X Triticosecale, pochodzące z 
Afganistanu, Indii, Iraku, 
Meksyku, Nepalu, Pakistanu, oraz 
Stanów Zjednoczonych, gdzie 
Tilletia indica Mitra jest znana z 
występowania  

Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a)    ziarno pochodzi z obszaru, gdzie Tilletia 

indica Mitra jest znana z 
niewystępowania. Nazwa obszaru 
powinna zostać wymieniona na 
świadectwie fitosanitarnym 
towarzyszącym przesyłce, 

 
lub 
 
b)    na roślinach w miejscu produkcji nie 

zaobserwowano żadnych symptomów 
Tilletia indica Mitra podczas ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego,  
 
oraz 
 
zarówno w czasie zbiorów jak i przed 
wysyłką, pobrane zostały 
reprezentatywne próby ziarna, które 
zostały poddane badaniom i uznane na 
ich podstawie za wolne od Tilletia indica 
Mitra. Na świadectwie fitosanitarnym 
towarzyszącym przesyłce powinno 
znaleźć się stwierdzenie, że przesyłka 
została poddana inspekcji i uznana za 
wolną od Tilletia indica Mitra (‘inspected 
and found free from Tilletia indica 
Mitra’). 

 
36 Ziemia oraz inne uprawne podłoża 

organiczne 
Oprócz postanowień zawartych w załączniku 
nr 3, punkcie 10: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że miejsce 
produkcji jest wolne od Clavibacter 
michiganensis ssp. sependonicus 
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(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., 
Globodera pallida (Stone) Behrens, 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens, Phytophthora fragariae Hickman 
var. fragariae Wilcox & Duncan, Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oraz 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival. 
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Zał ącznik nr 4B 
 
Wymagania specjalne odno śnie krajowej produkcji i 
sprzeda ży okre ślonych ro ślin oraz innych 
regulowanych artykułów 
 
 
Nr  Rośliny i inne regulowane artykuły Wymagania specjalne 

1 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona, z rodzajów  
 
-  Amelanchier Medik. 
-  Aronia Medik. 
-  Choenomeles Lindl.  
-  Cotoneaster Medik. 
-  Crataegus L. 
-  X Crataemespilus E.G. Camus  
-  Cydonia Mill.  
-  Eriobotrya Lindl. 
-  Malus Mill. 
-  Mespilus L. 
-  Photinia Lindl. 
-  Pyracantha Roem. 
-  Pyrus L. 
-  Sorbus L. 
-  Stranvaesia Lindl. 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
7, 
 
Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za 

wolne od Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al. 
 

oraz 
 
b)   miejsce produkcji znajduje się pod urzędową 

kontrolą odnośnie Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al. 

 
 

2.1 Rośliny z rodzaju Fragaria L. 
przeznaczone do sadzenia, inne 
niż nasiona 

 

Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a)    w miejscu produkcji Phytophthora fragariae 

Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan 
jest znana z niewystępowania, 
 

oraz 
 
b)  rośliny w miejscu produkcji podlegały 

urzędowym badaniom na obecność 
Phytophthora fragariae Hickman var. 
fragariae Wilcox & Duncan podczas 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, 

 
oraz 
 
c)  w miejscu produkcji nie zaobserwowano na 

roślinach żadnych symptomów chorób 
powodowanych przez następujące organizmy 
szkodliwe, od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego:  

   
   -  Arabis mosaic nepovirus  
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   -  Raspberry ringspot nepovirus  
   -  Strawberry crinkle cytorhabdovirus  
   -  Strawberry latent ringspot nepovirus 
   -  Strawberry mild yellow edge disease 
   -  Tomato black ring nepovirus  
   -  Xanthomonas fragariae Kennedy & King 
 

2.2 Rośliny z rodzaju Fragaria L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  

 
  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 2.1: 
 
Powinna istnieć dokumentacja potwierdzająca, że 
rośliny 
 
a)   pochodzą z materiału norweskiego 
 
lub 
 
b) pochodzą z materiału poddanego urzędowym 

badaniom kwarantannowym, 
przeprowadzonym na terenie Norwegii przy 
pomocy odpowiednich metod, i który został 
po wykonaniu tych badań uznany za wolny od 
organizmów wymienionych w załączniku nr 1 
i 2.  

 
 

3 Rośliny z rodzaju Malus Mill.  
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona  
 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 1: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a)   rośliny pochodzą z obszarów o których 

wiadomo, że są wolne od Apple proliferation 
phytoplasma,  

  
lub 
 
b) rośliny, inne niż te, które zostały uzyskane z 

nasion, zostały uzyskane w bezpośredniej linii 
z materiału, który jest utrzymywany w 
odpowiednich warunkach oraz, co najmniej 
jeden raz w czasie ostatnich sześciu pełnych 
cykli wegetacyjnych, stanowił przedmiot 
urzędowego badania na obecność Apple 
proliferation mycoplasm, przy zastosowaniu 
odpowiednich wskaźników lub 
równoważnych metod, oraz uznany na 
podstawie przeprowadzonych badań za wolny 
od tego organizmu szkodliwego 
 
oraz 
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na roślinach znajdujących się w miejscu 
produkcji lub na podatnych roślinach 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
takiego miejsca, nie zaobserwowano żadnych 
objawów chorób wywoływanych przez Apple 
proliferation mycoplasm, od czasu 
rozpoczęcia trzech ostatnich cykli 
wegetacyjnych. 

 
4 Rośliny następujących gatunków z 

rodzaju Prunus L., przeznaczone 
do sadzenia, inne niż nasiona:  
 
-  Prunus armeniaca L. 
-  Prunus blireiana Andre  
-  Prunus brigantina Vill.   
-  Prunus cerasifera Ehrh.  
-  Prunus cistena Hansen  
-  Prunus curdica Fenzl et Fritsch.    

(Zander)  
-  Prunus domestica L. domestica 

(Borkh) Schneid. 
-  Prunus domestica L.  insititia 

(L.) C.K. Schneid. 
-  Prunus domestica L.  italica 

(Borkh.) Gams 
-  Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 
-  Prunus glandulosa Thunb. ex 
Murr.  
-  Prunus holosericea Batal 
-  Prunus hortulana L.H. Bailey 
-  Prunus japonica Thunb. ex 
Murr. 
-  Prunus mandshurica (Maxim.) 

Koehne 
-  Prunus maritima Marsh.  
-  Prunus mume Sieb. et Zucc. 
-  Prunus nigra Ait.   
-  Prunus persica (L.) Batsch 
-  Prunus salicina L 
-  Prunus sibirica L   
-  Prunus simonii Carr.  
-  Prunus spinosa L. 
-  Prunus tomentosa Thunb. ex 
Murr. 
-  Prunus triloba Lindl. 
-  inne gatunki Prunus L., podatne 

na Plum pox potyvirus  

Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a) rośliny pochodzą z obszarów o których 

wiadomo, że są wolne od Plum pox potyvirus, 
  

 
lub 
 
b) rośliny, inne niż te uzyskane z nasion, zostały 

uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, 
który jest utrzymywany w odpowiednich 
warunkach oraz, co najmniej jeden raz w 
czasie ostatnich trzech pełnych cykli 
wegetacyjnych, stanowił przedmiot 
urzędowego badania na obecność Plum pox 
potyvirus, przy zastosowaniu odpowiednich 
wskaźników lub równoważnych metod, oraz 
został, na podstawie przeprowadzonych badań 
uznany za wolny od tego organizmu 
szkodliwego 

 
oraz 
 
na roślinach znajdujących się w miejscu 
produkcji, lub na podatnych roślinach 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
takiego miejsca, nie zaobserwowano żadnych 
objawów chorób powodowanych przez Plum 
pox potyvirus, od czasu rozpoczęcia trzech 
ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych  

  
oraz 
 
c)  rośliny, znajdujące się w miejscu produkcji, 

które wykazywały objawy chorób 
powodowanych przez inne wirusy lub 
wirusopodobne organizmy, zostały usunięte. 

 
 
 

5 Rośliny z rodzaju Rubus L. 
przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 

Urzędowe potwierdzenie, że 
 
a)  Phytophthora fragariae Hickman var. rubi 
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 Wilcox & Duncan jest znana z 
niewystępowania w miejscu produkcji, 

 
oraz 
 
b)  w miejscu produkcji nie zaobserwowano na 

roślinach żadnych symptomów chorób 
powodowanych przez następujące organizmy, 
od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego:  

 
   -  Arabis mosaic nepovirus   
   -  Raspberry ringspot nepovirus 
   -  Strawberry latent ringspot nepovirus 
   -  Tomato black ring nepovirus 

 
    

6.1 Bulwy z gatunku Solanum 
tuberosum L., inne niż sadzeniaki 
 
 

Każda partia powinna 
 
a) pochodzić z miejsca produkcji, gdzie 

następujące organizmy szkodliwe są znane z 
niewystępowania: 

 
   -  Clavibacter michiganensis ssp. 

sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) 
Davis et al. 

   -  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival 
   -  Globodera pallida (Stone) Behrens 
   -  patotypów Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens przełamujących 
odporność 

 
oraz 
 
b) zostać oznakowana celem identyfikacji 

producenta i miejsca produkcji. 
 

6.2 Sadzeniaki gatunku Solanum 
tuberosum L. 
 
 

Urzędowe potwierdzenie, że następujące 
organizmy szkodliwe są znane z 
niewystępowania w miejscu produkcji: 
 
-  Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus 

(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.  
-  Globodera pallida (Stone) Behrens 
-  Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens 
-  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival 
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6.3 Sadzeniaki Solanum tuberosum L. 
oraz rośliny przeznaczone do 
sadzenia innych gatunków które 
tworzą rozłogi lub bulwy, oraz ich 
mieszańce  

 
  

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 6.2: 
 
Powinna istnieć dokumentacja potwierdzająca, że 
bulwy lub rośliny 
 
a)   pochodzą z materiału norweskiego 
 
lub 
 
b) pochodzą w prostej linii z materiału 

poddanego urzędowym badaniom 
kwarantannowym przeprowadzonym na 
terenie Norwegii przy pomocy odpowiednich 
metod, który został, po wykonaniu tych 
badań, uznany za wolny od organizmów 
wymienionych w załączniku nr 1 i 2. 

 
7 Rośliny z rodzajów: 

Dendranthema (DC) Des. Moul., 
Dianthus L. oraz Pelargonium 
l’Herit. Ex Ait., przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona 
 
 
 
 

Urzędowe potwierdzenie, że: 
 
a) w miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania Helicoverpa  
armigera (Hübner) lub Spodoptera littoralis 
(Boisduval) od czasu rozpoczęcia ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego,  

 
lub 
 
b) rośliny zostały poddane odpowiedniemu 

zabiegowi zwalczającemu wspomniane 
organizmy.  

 
8 Rośliny z rodzaju Dendranthema 

(DC) Des. Moul., przeznaczone do 
sadzenia, inne niż nasiona  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 7: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że: 
 
a) rośliny są nie więcej niż trzecim pokoleniem 

materiału, uznanego za wolny od 
Chrysanthemum stunt viroid na podstawie 
przeprowadzonych badań wirusologicznych, 
lub rośliny te są uzyskane bezpośrednio z 
materiału, z którego pobrana reprezentatywna 
próba, stanowiąca co najmniej 10%, została 
uznana za wolną od Chrysanthemum stunt 
viroid podczas urzędowej kontroli 
przeprowadzonej w czasie kwitnienia, 

 
oraz 
 
b)   rośliny 
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pochodzą z obszaru znanego jako wolny od 
Puccinia horiana P. Hennings 

 
  lub 

 
  pochodzą z miejsc które, co najmniej raz 

w miesiącu było urzędowo kontrolowane, 
w okresie trzech miesięcy przed 
wprowadzeniem do obrotu, i nie 
zaobserwowano w tym okresie żadnych 
objawów Puccinia horiana P. Hennings, a w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji 
nie zaobserwowano objawów Puccinia 
horiana Hennings, podczas trzech miesięcy 
poprzedzających wprowadzenie do obrotu  
 
lub 
 
 zostały poddane odpowiednim zabiegom 
przeciwko Puccinia horiana P. Hennings, 

 
oraz 
 
c) rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin 

matecznych uznanych za wolne od Erwinia 
chrysanthemi Burkholder et al. pv. 
chrysanthemi na podstawie urzędowych 
badań, przeprowadzonych co najmniej raz w 
ciągu ostatnich dwu lat. 

 
9 Rośliny z rodzaju Dianthus L., 

przeznaczone do sadzenia, inne niż 
nasiona 
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 7: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że: 
 
a) rośliny te zostały uzyskane w linii prostej od 

roślin matecznych, które zostały uznane za 
wolne od Erwinia chrysanthemi Burkholder et 
al. pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli 
(Burkholder) Yabuuchi et al. i Phialophora 
cinerescens (Wollenweber) van Beyma w 
drodze urzędowo zatwierdzonych badań, 
przeprowadzonych co najmniej raz w ciągu 
dwu ostatnich lat,  

 
oraz 
 
b) na roślinach nie zaobserwowano żadnych 

objawów występowania wspomnianych 
organizmów szkodliwych.  
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10 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 
inne niż nasiona, gatunku 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Herit.ex Ait. oraz jego 
mieszańce 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 7: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że rośliny 
 
a) pochodzą z obszaru znanego jako wolny od 

Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 
 
lub 
 
b) pochodzą z miejsca, które co najmniej raz w 

miesiącu, w okresie trzech miesięcy przed 
wprowadzeniem do obrotu, było urzędowo 
kontrolowane oraz nie zaobserwowano w tym 
okresie żadnych objawów występowania 
Puccinia pelargonii-zonalis Doidge, oraz w 
którego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
wystąpiły żadne objawy występowania 
Puccinia pelargonii-zonalis Doidge w okresie 
trzech miesięcy poprzedzających 
wprowadzenie do obrotu. 

 
11 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona, rodzajów i 
gatunków: Apium graveolens L., 
Argyranthemum spp., Aster spp., 
Brassica spp., Capsicum annuum 
L., Cucumis spp., Dendranthema 
(DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz 
mieszańce, Exacum spp., Gerbera 
Cass., Gypsophila L, Lactuca spp., 
Leucanthemum L., Lupinus L., 
Lycopersicon esculentum Mill., 
Solanum melongena L., Spinacia 
L., Tanacetum L. i Verbena L.  
 

Oprócz postanowień zawartych w załączniku nr 
4B, punkcie 7: 
 
Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym 

wiadomo, że jest wolny od Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii 
(Burgess) 

 
lub 
 
b)  nie zaobserwowano oznak występowania 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz 
Liriomyza trifolii (Burgess) w miejscu 
produkcji, w trakcie urzędowych kontroli, 
przeprowadzanych co najmniej raz w 
miesiącu przez trzy miesiące przed 
wprowadzeniem do obrotu. 

 
12 Rośliny przeznaczone do sadzenia, 

inne niż nasiona, gatunku Allium 
cepa L. var. cepa  

Urzędowe potwierdzenie, że  
 
a)  Sclerotium cepivorum Berk jest znany z 

niewystępowania w miejscu produkcji 
 
oraz 
 
b) rośliny zostały uznane za wolne od objawów 

występowania Sclerotium cepivorum Berk 
podczas inspekcji przeprowadzanych w 
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odpowiednim czasie podczas ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego. 

 
13 Rośliny wraz z korzeniami, 

przeznaczone do sadzenia, 
uprawiane w otwartym gruncie  
 

Urzędowe potwierdzenie, że miejsce produkcji 
uznane jest za wolne od Clavibacter 
michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann 
& Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida 
(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens, Phytophthora fragariae 
Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan oraz 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival.  
 

14 Gleba i inne organiczne podłoża 
uprawne 

Urzędowe potwierdzenie, że miejsce produkcji 
uznane jest za wolne od Clavibacter 
michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann 
& Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida 
(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens, Phytophthora fragariae 
Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan, 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
oraz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival.  
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Zał ącznik nr 5  
 
Rośliny i inne regulowane artykuły, którym powinno 
towarzyszy ć świadectwo fitosanitarne w przypadku 
importu 
 
 
 
Nr 

 
Rośliny i inne regulowane artykuły 
 

1 Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona 
 

2 Pyłek przeznaczony do zapylania oraz cięte, świeże gałęzie następujących rodzajów i 
gatunków:  
Amelanchier Medic.,  
Choenomeles Lindl. 
Cotoneaster Medic. 
Crataegus L. 
X Crataemespilus E.G. Camus 
Cydonia Mill. 
Eriobotrya Lindl 
Malus Mill.  
Mespilus L.  
Pyracantha M.J. Roem 
Pyrus L. 
Sorbus L. oprócz Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 
Stranvaesia Lindl. 
 

3.1 Nasiona gatunków:  
Lycopersicon esculentum Mill. 
Allium cepa L. var cepa 
Allium porrum L. 
Allium schoenoprasum L. 
 

3.2 Nasiona i ziarno rodzajów:  
Triticum L.  
Secale L.  
X Triticosecale 
pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Stanów 
Zjednoczonych  
 

4.1 Kwiaty cięte roślin z rodzajów: 
Gerbera L. 
Dianthus L. 
Rosa L.  

4.2 Kwiaty cięte roślin z rodzajów: 
Dendranthema (DC.) Des Moul. 
Gypsophila L. 
Pelargonium L’Herit ex Ait. 
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4.3 Kwiaty cięte roślin z rodziny Orchidaceae pochodzące z Tajlandii 

 
5.1 Owoce świeże (nieprzetworzone):  

Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz ich mieszańce  
Malus Mill. 
Prunus L.  
Pyrus L. 
Vitis L. 
 

5.2 Owoce świeże (nieprzetworzone) roślin z rodzaju Vaccinium L. pochodzące z państw 
nieeuropejskich 
 

5.3 Owoce świeże (nieprzetworzone), zaimportowane w okresie pomiędzy 16 kwietnia i 
30 września, następujących rodzajów lub gatunków: 
Fragaria L. 
Ribes nigrum L. 
Ribes rubrum L. 
Ribes uva-crispa L. 
Rubus idaeus L. 
 

6.1 Warzywa świeże (nieprzetworzone):  
Allium cepa L. 
Nie umyte warzywa z korzeniami 
 

6.2 Warzywa świeże (nieprzetworzone), zaimportowane w okresie pomiędzy 16 kwietnia i 
30 września, następujących rodzajów lub gatunków: 
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. 
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. 
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck 
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi 
Cucumis melo L. 
Foenicum vulgare Mill. 
Lactuca L. 
Lycopersicon esculentum Mill. 
Solanum melongena L 
 

7 Ziemniaki (Solanum tuberosum L.) 
 

8 Drewno, w tym drewno które nie zachowało swojej naturalnej okrągłej powierzchni, w 
następujących przypadkach: 
 
a) drewno, które zostało pozyskane, w całości lub częściowo, z roślin następujących 
rodzajów lub rzędów: 
Castanea Mill., pochodzące z państw nieeuropejskich  
Coniferales, pochodzące z państw nieeuropejskich i Portugalii 
Populus L., pochodzące z państw nieeuropejskich 
Quercus L., pochodzące z państw nieeuropejskich 
 
oraz 
 
b) odpowiada jednemu z następujących numerów kodów celnych: 



   56 

 
440110   Drewno opałowe, w postaci kłód, polan, gałęzi, wiązek chrustu, bądź w 

podobnych formach 
 
440121 Drewno w postaci wiórów lub kawałków uzyskane z roślin iglastych 

Coniferales spp. 
 
440122   Drewno w postaci wiórów lub kawałków uzyskane z drzew liściastych 
 
440130 Odpady oraz ścinki, w postaci nie zaglomerowanej w formy kłód, brykietów, 

gałek, bądź podobne formy  
 
440320   Drewno w postaci surowej, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, 

lub zgrubnie obrobione, inne niż poddane malowaniu, bejcowaniu, nasączaniu 
kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, uzyskane z roślin iglastych 
Coniferales spp. 

 
440391 Drewno w postaci surowej, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, lub 

zgrubnie obrobione, inne niż poddane malowaniu, bejcowaniu, nasączaniu 
kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, uzyskane z dębu (Quercus 
spp.) 

 
440399   Drewno w postaci surowej, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, 

lub zgrubnie obrobione, inne niż poddane malowaniu, bejcowaniu, nasączaniu 
kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż drewno uzyskane z 
roślin iglastych Coniferales spp., drzew tropikalnych, dębu (Quercus spp.) lub 
buka (Fagus spp.) 

 
 
440410   Rozcięte pale, słupy, kołki oraz paliki, o zaostrzonym końcu, ale nie przetarte 

wzdłużnie, uzyskane z roślin iglastych Coniferales spp. 
 
440420   Rozcięte pale, słupy, kołki oraz paliki, o zaostrzonym końcu, ale nie przetarte 

wzdłużnie, uzyskane z drzew liściastych 
 
440610   Podkłady kolejowe lub tramwajowe (podkłady poprzeczne) 

nieimpregnowane  
 
440710   Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 

okorowane, w tym drewno nie strugane, szlifowane, lub łączone stykowo, o 
grubości przekraczającej 6 mm, (w szczególności belki, deski, pryzmy do 
cięcia forniru, płyty, listwy), uzyskane z roślin iglastych Coniferales spp. 

 
440791 Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 

okorowane, w tym drewno nie strugane, szlifowane, lub łączone stykowo, o 
grubości przekraczającej 6 mm, (w szczególności belki, deski, pryzmy do 
cięcia forniru, płyty, listwy), uzyskane z dębu (Quercus spp.) 

 
440799 Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 

okorowane, w tym drewno nie strugane, szlifowane, lub łączone stykowo, o 
grubości przekraczającej 6 mm (w szczególności belki, deski, pryzmy do 
cięcia forniru, płyty, listwy), inne niż uzyskane z roślin iglastych Coniferales, 
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drzew tropikalnych, dębu (Quercus spp.) lub buka (Fagus spp.). 
 
441510   Skrzynie, skrzynie kratownicowe, bębny oraz wszelkie inne podobne 

opakowania drewniane, bębny do kabli 
 
441520   Palety, palety skrzyniowe, oraz inne platformy załadunkowe oprócz palet, 

które spełniają normy określone dla palet UIC oraz są odpowiednio 
oznakowane.  

 
44160010  Beczki, baryłki, kadzie, cebry i inne wyroby bednarskie oraz ich drewniane 

części, włącznie z klepkami, uzyskane z dębu (Quercus spp.) 
 
9406002    Prefabrykowane drewniane budynki, domy, chaty 
 

9 
 
 
 

Gleba, podłoże uprawne oraz polepszacze glebowe, składające się w całości lub części 
z:  
 
Gleby 
Torfu1) 
Kory 
Kompostu 
Naturalnych nawozów 
 
1) Podłoże złożone w całości z torfu i pochodzące z państw europejskich nie wymaga 
świadectwa fitosanitarnego 
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Zał ącznik nr 6 
 
Organizmy wobec których mog ą zosta ć ustanowione 
oddzielne zasady kontroli na okre ślonych obszarach  
 
 
 

 
Nazwa  
 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.  
Ophiostoma  novo-ulmi Brasier  
Ophiostoma  ulmi (Buisman) C. Moreau  
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Zał ącznik nr 7   
 
Rośliny przeznaczone do sadzenia, których sprzeda ż 
i sadzenie jest zabronione 
 
 

 
Nazwa  
 
Cotoneaster bullatus Bois   
Cotoneaster salicifolius Franch.   
Cotoneaster Wateri-hybrider 
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Zał ącznik nr 8   
 
Wymagania odno śnie etykietowania i dokumentacji 
 

 
I. Rośliny przeznaczone do dalszej komercyjnej uprawy 
 
A. Wszystkie jednostki oferowane do sprzedaży powinny posiadać na etykiecie następujące 

informacje: 
a rejestracyjny numer producenta lub handlowca nadany przez Inspekcję  
b nazwę botaniczną oraz, jeśli jest to odpowiednie, nazwę odmiany; w przypadku drzew 

owocowych również nazwę podkładki 
c numer seryjny 

 
B.    Na etykiecie, lub na dodatkowych dokumentach, powinny zostać również uwzględnione 

następujące informacje: 
d ilość w odniesieniu do każdej jednostki (w kg lub innych jednostkach) 
e kraj pochodzenia lub reeksportu (w przypadku roślin importowanych) 
f w przypadku roślin uzyskanych z nasion: numer partii nasion 
g w przypadku kwalifikowanego materiału roślinnego: stopień kwalifikacji 

 
Rośliny lub opakowania powinny być zaetykietowany w taki sposób, ażeby uniknąć zamieszania po 
usunięciu opakowań. 
 
 
II. Materiał szkółkarski, poza roślinami przeznaczonymi do dalszej komercyjnej uprawy 
 
A.    Rośliny przeznaczone do sprzedaży dla finalnego konsumenta, powinny posiadać na etykiecie 
następujące informacje: 

a rejestracyjny numer producenta lub handlowca nadany przez Inspekcję 
b nazwę botaniczną oraz, jeśli jest to odpowiednie, nazwę odmiany; w przypadku drzew 

owocowych również nazwę podkładki 
 

 B. Do momentu dotarcia do ostatniego miejsca sprzedaży, (na etykiecie) powinny zostać również 
uwzględnione następujące informacje: 

c numer seryjny 
d ilość w odniesieniu do każdej jednostki (w kg lub innych jednostkach) 
e kraj pochodzenia lub reeksportu w przypadku importowanych roślin. 

 
Informacja podana w literze c powinna być umieszczona na etykietach zamieszczonych na 
wszystkich jednostkach. Informacja podana w literze d i e powinna być umieszczona albo na 
etykietach albo w dodatkowych dokumentach. 
 
Na roślinach lub na opakowaniach powinna zostać umieszczona etykieta. 
 
III. Ro śliny przeznaczone do sadzenia niewymienione w punkcie I i II.  
 
Do momentu dotarcia do ostatniego miejsca sprzedaży, wszystkie jednostki powinny posiadać 
etykietę zawierającą następujące informacje: 

a rejestracyjny numer producenta lub handlowca nadany przez Inspekcję 
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b nazwę botaniczną oraz jeśli jest to odpowiednie, nazwę odmiany. 
Na roślinach lub na opakowaniach powinna zostać umieszczona etykieta.
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Zał ącznik nr 9 
 
Rośliny, które zgodnie z paragrafem 19, nie 
podlegaj ą wymaganiom odno śnie zaopatrzenia w 
świadectwo fitosanitarne 
 
 
 
Państwo pochodzenia 
 

Ilość i typ towaru 

Państwa europejskie Do 25 szt. kwiatów ciętych 
Do 10 kg owoców, jagód lub warzyw poza ziemniakami 
Do 3 kg cebul kwiatowych i bulw, oprócz tych wymienionych w 
załączniku nr 3 
Do 5 roślin doniczkowych (domowych), oprócz tych 
wymienionych w załączniku nr 3 
 

Państwa nieeuropejskie Do 25 szt. kwiatów ciętych 
Do 10 kg owoców, jagód lub warzyw poza ziemniakami 
Do 3 kg cebul kwiatowych i bulw, oprócz tych wymienionych w 
załączniku nr 3 
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Zał ącznik nr 10 
 
Definicje 
 
 
 
W niniejszym rozporządzeniu obowiązują następujące definicje  
 
Państwo pochodzenia: Państwo, w którym rosły rośliny lub, w przypadku ich 

przesadzania, państwo w którym rosły podczas 
ostatniego sezonu wzrostu. W przypadku roślin 
rozmnażanych przez sadzonki, państwem pochodzenia 
jest państwo, gdzie zostały one ukorzenione. 
 

Rośliny szkółkarskie: a)  Zdrewniałe rośliny ozdobne przeznaczone do 
uprawy na otwartej przestrzeni  
b)  Byliny przeznaczone do uprawy na otwartej 

przestrzeni (poza cebulami kwiatowymi i bulwami 
w stanie spoczynku) 

c)  Rośliny przeznaczone do produkcji owoców i jagód. 
 

Organizmy szkodliwe: Organizmy, w tym m. in. rośliny, bakterie, grzyby i 
podobne organizmy, nicienie, owady, roztocza oraz 
inne zwierzęta, a także wirusy, wiroidy i inne 
patogeniczne czynniki, szkodliwe dla roślin lub 
wpływające negatywnie na ich warunki wzrostu. 
 

Miejsce produkcji Każde miejsce lub zespół pól, uprawianych jako 
pojedyncza jednostka lub gospodarstwo. Miejsce 
produkcji może obejmować kilka miejsc, gdzie odbywa 
się produkcja, uprawianych oddzielnie z uwagi na 
warunki fitosanitarne. 
 

Sadzenie: Każda czynność związana z roślinami mająca na celu 
zapewnienie wzrostu, reprodukcji lub rozmnożenie. 
 

Rośliny: Rośliny przeznaczone do sadzenia oraz inne żywe 
części roślin, takie jak m.in.:  
• owoce w sensie botanicznym poza głęboko 

mrożonymi 
• warzywa poza głęboko mrożonymi 
• bulwy i dwuletnie bulwy, cebule i kłącza 
• kwiaty cięte 
• gałęzie z liśćmi 
• cięte drzewa z liśćmi 
 

Rośliny i inne regulowane 
artykuły: 

Rośliny oraz np. drewno, ziarno, grzyby, podłoża 
uprawne, oraz inne artykuły, które mogą przenosić 
organizmy szkodliwe. 
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Rośliny przeznaczone do 
sadzenia: 

a)  Rośliny posadzone przeznaczone do pozostania w 
tym stanie lub do przesadzenia 

b)  Rośliny jeszcze nieposadzone, ale przeznaczone do 
sadzenia, w tym m.in. nasiona, zrazy, oczka, kultury 
tkanek roślinnych, cebule i bulwy. 

 
Sprzedaż: Sprzedaż, rozprowadzanie i dystrybucja.  

 
Nasiona: Nasiona w znaczeniu botanicznym, poza nasionami 

nieprzeznaczonymi do sadzenia. 
 

spp.: Rodzaj 
 
 
 

Drewno: Jeśli nie jest określone inaczej: 
a) Drewno z korą lub pozbawione kory, z zachowaną w 

całości lub częściowo okrągłą powierzchnia, resztki 
drzewne, wióry, itp. wytworzone z takiego drewna.  

b)  Drewno w postaci podkładek pod ładunek, palet lub 
opakowań, posiadające zdolność przenoszenia 
organizmów szkodliwych.  

 
 


