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PRZEPISY PRAWNE 

Określające wymogi fitosanitarne, które należy spełnić w imporcie ziarna pszenicy pochodzącego i o 

proweniencji z Polski 

UCHWAŁA ZARZĄDU 

0047-2014-MINAGRI-SENASA-DSV 

z dn. 3 października 2014 r. 

PO WGLĄDZIE: 

Do Sprawozdania ARP NR 24-2014-MINAGRI-SENASA-DSV-SARV z dn. 29 maja 2014 r., które na 
podstawie identyfikacji i oceny potencjalnego ryzyka wprowadzenia na terytorium kraju agrofagów 
podlegających przepisom, proponuje określenie wymogów fitosanitarnych w imporcie ziarna pszenicy 
(Triticum spp.) pochodzącego i o proweniencji z Polski, a także: 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

Zgodnie z Rozporządzeniem ustawodawczym nr 1059 – Ustawą ogólną w sprawie stanu sanitarnego 
sektora rolnictwa – wprowadzenie do kraju poprzez import, tranzyt międzynarodowy lub inne procedury 
celne stosowane dla roślin i produktów roślinnych, zwierząt, i produktów pochodzenia zwierzęcego, 
produktów rolniczych, organizmów pożytecznych, materiałów opakowaniowych i materiałów 
opakowaniowych zewnętrznych, wszelkiego rodzaju innych materiałów, a także środków transportu 
mogących przyczynić się do wprowadzenia i przeniesienia agrofagów, i chorób, będą podlegać 
przepisom, jakie w ramach swoich kompetencji określi Państwowy Urząd ds. Stanu Sanitarnego Sektora 
Rolnictwa; 

Artykuł 12 Rozporządzenia Ustawy ogólnej w sprawie stanu sanitarnego sektora rolnictwa, przyjętego 
Dekretem Rządowym Nr 018-2008-AG, stanowi, że Państwowy Urząd ds. Stanu Sanitarnego Sektora 
Rolnictwa – SENASA, opublikuje wymogi fito- i zoosanitarne w Dzienniku Ustaw „El Peruano” oraz 
powiadomi o tym fakcie Światową Organizację Handlu; 

Artykuł 38 Dekretu Rządowego Nr 032-2003-AG w sprawie kwarantanny roślin stanowi, że wymogi 
fintosanitarne, jakie należy spełnić w imporcie roślin, produktów roślinnych i innych produktów 
podlegających przepisom, zostaną przyjęte Uchwałą Właściwego Organu; 

Artykuł 1 Uchwały Zarządu nr 0002-2012-AG-SENASA-DSV z późn. zm. określa pięć kategorii ryzyka 
fitosanitarnego, pogrupowanych według roślin, produktów pochodzenia roślinnego i innych produktów 
podlegającym przepisom, w przypadku których ryzyko fitosanitarne występuje oddolnie; 

W obliczu zainteresowania importem do kraju ziarna pszenicy (Triticum spp.) pochodzącego i o 
proweniencji z Polski, Dział ds. Analizy Ryzyka i Nadzoru Fitosanitarnego Dyrekcji Zdrowia Roślin SENASA 
przeprowadził stosowną analizę celem określenia wymogów fitosanitarnych w imporcie ww. produktu; 



Zgodnie z powyższym badaniem Dział ds. Analizy Ryzyka i Nadzoru Fitosanitarnego określił wymogi 
fitosanitarne konieczne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony kraju oraz ograniczenia do 
minimum ryzyka wprowadzenia agrofagów kwarantannowych; 

Po zakończeniu procesu ogólnokrajowych konsultacji publicznych przeprowadzonych za pomocą portalu 
SENASA oraz konsultacji międzynarodowych dokonanych na mocy zawiadomienia G/SPS/N/PER/551 
Światowej Organizacji Handlu konieczne jest przyjęcie i opublikowanie wymogów fitosanitarnych dla 
ziarna pszenicy pochodzącego i o proweniencji z Polski; 

W myśl postanowień Rozporządzenia Ustawodawczego nr 1059, Dekretu Rządowego nr 018-2008-AG, 
Dekretu Rządowego nr 032-2003-AG, Dekretu Rządowego nr 008-2005-AG z póżn. zm., Uchwały Zarządu 
nr 0002-2012-AG-SENASA-DSV z późn. zm., a także zgodnie z instrukcją Działu ds. Kwarantanny Roślin i 
Biura Doradczo-Prawnego; 

UCHWALA SIĘ: 

Artykuł jednolity.  

Określa się następujące wymogi fitosanitarne, które należy spełnić w imporcie ziarna pszenicy (Triticum 
spp.) pochodzącego i o proweniencji z Polski: 

1. Importer lub stosowny podmiot zobowiązany jest opatrzyć przesyłkę Pozwoleniem 
Fitosanitarnym na Import wydanym przez SENASA, po uzyskaniu świadectwa i załadunku w kraju 
pochodzenia lub proweniencji. 

2. Przesyłka, opatrzona świadectwem fitosanitarnym wydanym przez właściwy urząd kraju 
pochodzenia, zostanie dostarczona: 
2.1. Wraz z deklaracją dodatkową zaświadczającą fakt, że: 

2.1.1. Produkt jest wolny od: Tilletia controversa i Urocystis agropyri 
2.2. Po poddaniu jej zabiegowi, poprzedzającym załadunek, z użyciem: 

2.2.1. Fosforowodoru (zastosowanego w następujących ilościach): 2 g/m3/96h/T od 26°C 
lub wyższa; ): 2 g/m3/120h/T od 21°C do 25°C; 2 g/m3/144h/T od 16°C do 20°C 

3. Produkt zostanie umieszczony w nowych opakowaniach używanych po raz pierwszy (z wyjątkiem 
produktu przewożonego luzem) 

4. Produkt zostanie poddany kontroli fitosanitarnej w punkcie wjazdu do kraju. 

Niniejszym zarządza się, że powyższe postanowienia należy zapisać, zaprezentować i opublikować. 
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