
Załącznik 
 

Nowe środki wdrażane na mocy (zmiany) rozporządzenia z 2021 r. w 
sprawie urzędowych kontroli i warunków fitosanitarnych 

 
Xylella fastidiosa “Xylella” 
 
Środki dotyczą: 
 

• Coffea (kawy)   
• Lavandula sp. (lawendy)   
• Nerium oleander   
• Olea europaea (oliwki)   
• Polygala myrtifolia   
• Prunus dulcis (migdałowca)   
• Rosmarinus officinalis1  (rozmarynu)  

 
Nowe środki: 
 
Rośliny do sadzenia, z wyjątkiem nasion2, należące do rodzajów i gatunków 
wymienionych w wykazie roślin żywicielskich Xylella, z wyjątkiem Coffea 
(kawy), Lavandula sp. (lawendy), Nerium oleander, Olea europaea (oliwki), 
Polygala myrtifolia, Prunus dulcis (migdałowca) and Rosmarinus officinalis 
(rozmarynu) ze wszystkich krajów trzecich: 
 
Rośliny te:  
(a) przez co najmniej trzy lata, a w przypadku roślin młodszych, niż trzy lata przez 

całe życie, powinny być uprawiane w kraju  
uznanym za wolny od Xylella, 

lub  
(b) przez co najmniej trzy lata przed eksportem, a w przypadku roślin młodszych, 

niż trzy lata przez całe  
życie, powinny być uprawiane w obszarze wolnym od Xylella, 

lub  
(c) w przypadku roślin pochodzących z obszaru, gdzie Xylella nie jest uznana 

za nieobecną, powinny być wyprodukowane w miejscu, które:   
• jest zatwierdzone jako miejsce wolne od Xylella i wektorów tego 

organizmu,   
• jest fizycznie chronione przed zawleczeniem Xylella,   
• jest otoczone strefą szerokości 100 m, z której rośliny   

porażone Xylella zostały usunięte i gdzie zastosowano zabiegi 
przeciwko wektorom tego organizmu,  

•  poddawane jest zabiegom przeciwko przedmiotowym wektorom, 
 

1 Rozmaryn został niedawno przeklasyfikowany jako gatunek szałwii - Salvia rosmarinus Spenn.  

2 W opublikowanej wersji środków w tym przepisie występuje słowo „tamte” [„those”] zamiast „nasiona” 
[„seeds”]. Odpowiednia korekta zostanie wprowadzona wraz z wejściem w życie tych przepisów 4th marca 
2021 r.  



• poddawane jest co roku co najmniej dwóm urzędowym 
inspekcjom, z uwzględnieniem strefy 100 m, w okresie nalotów 
wektorów,   

• pozbawione jest objawów Xylella lub wektorów tego organizmu w 
obrębie miejsca oraz otaczającej strefie 100 m; w przypadku 
zaobserwowania podejrzanych objawów należy przeprowadzić 
badanie w celu potwierdzenia nieobecności Xylella,  

 
Ponadto, rośliny obowiązkowo:  
• poddawane są corocznym badaniom,   
• przed eksportem poddawane są badaniom, pobierane są z nich 

próby, poddawane są inspekcji i zabiegom przeciwko wektorom,   
• transportowane są w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach  

 
lub  
(d) w przypadku roślin pochodzących z obszaru, gdzie Xylella nie jest uznana za 

nieobecną, a rośliny te były uprawiane metodą in vitro, powinny one być 
wyprodukowane w miejscu, które:   

• jest zatwierdzone jako miejsce wolne od Xylella i wektorów tego 
organizmu,   

• jest fizycznie chronione przed zawleczeniem Xylella,   
• poddawane jest co roku co najmniej dwóm urzędowym inspekcjom,   
• pozbawione jest objawów Xylella lub wektorów tego organizmu w 

obrębie miejsca; w przypadku zaobserwowania podejrzanych 
objawów należy przeprowadzić badanie w celu potwierdzenia 
nieobecności Xylella,  

 
Ponadto, rośliny obowiązkowo:  
• transportowane są w warunkach sterylnych w przezroczystych 

pojemnikach,   
• są produkowane z nasion, rozmnażane w warunkach sterylnych z 

roślin, które całe życie spędziły w obszarze wolnym od Xylella lub z 
roślin uprawianych w miejscach spełniających wymagania określone 
w punkcie c) i w toku przeprowadzonych badań zostały uznane za 
wolne od Xylella.  

 
 
Rośliny przeznaczone do sadzenia z wyjątkiem nasion rodzaju Coffea 
sp. i gatunku Polygala myrtifolia z każdego kraju trzeciego: 
 
(a) przez co najmniej trzy lata, a w przypadku roślin młodszych, niż trzy lata przez 

całe życie, powinny być uprawiane w kraju uznanym za wolny od Xylella, 
oraz  
b) były uprawiane w miejscu podlegającym corocznej urzędowej inspekcji, w 

uwzględnieniem pobierania prób i badania, pod kątem obecności Xylella,  
 
a w przypadku Polygala myrtifolia  
(c) każda roślina z gatunku Polygala myrtifolia poddana została dodatkowo 

badaniu, pobieraniu prób i urzędowej inspekcji.  
 



 
Rośliny przeznaczone do sadzenia z wyjątkiem nasion z rodzaju 
Lavandula sp., i z gatunków Nerium oleanderoraz Rosmarinus 
officinalis z każdego kraju trzeciego: 
 
(a) przez co najmniej trzy lata, a w przypadku roślin młodszych, niż trzy lata przez 

całe życie, powinny być uprawiane w kraju uznanym za wolny od Xylella oraz 
w miejscu objętym coroczną urzędową inspekcją z uwzględnieniem 
pobierania prób i badania w kierunku obecności Xylella. 

 
lub  
(b) w przypadku roślin (z wyjątkiem nieukorzenionych sadzonek) uprawianych w 

miejscu produkcji oraz otaczającej je strefie 200 m uznanej za wolne od   
Xylella:   

• miejsce produkcji jest zarejestrowane i nadzorowane przez 
krajową organizację ochrony roślin przez co najmniej rok przed 
eksportem roślin,   

• rośliny podlegają corocznej urzędowej inspekcji, pobieraniu 
prób i badaniu w celu potwierdzenia nieobecności Xylella,   

• bezpośrednio przed eksportem rośliny poddawane są 
urzędowej inspekcji w kierunku obecności Xylella, w przypadku 
zaobserwowania jakichkolwiek objawów należy przeprowadzić 
badania,   

• w przypadku stwierdzenia dowodów na występowanie 
przedmiotowych wektorów zastosowano zwalczanie metodami 
chemicznymi lub uprawowymi,   

• uprawa pod fizycznymi osłonami z zachowaniem środków 
higieny w miejscu produkcji.  

 
 
(c) W przypadku nieukorzenionych sadzonek rośliny muszą pochodzić od roślin 
matecznych uprawianych zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach (a) lub 
(b). 
 
lub  
(d) W przypadku roślin, gdzie Xylella nie jest uznana za nieobecną, a rośliny te 

były uprawiane wyłącznie metodą in vitro, powinny być wyprodukowane w 
miejscu, które:   

• jest zatwierdzone jako miejsce wolne od Xylella i wektorów tego 
organizmu,    

• jest fizycznie chronione przed zawleczeniem Xylella,    
• poddawane jest co roku co najmniej dwóm urzędowym 

inspekcjom,   
• pozbawione jest objawów Xylella lub wektorów tego organizmu w 

obrębie miejsca; w przypadku zaobserwowania podejrzanych 
objawów należy przeprowadzić badanie w celu potwierdzenia 
nieobecności Xylella,   

 
Ponadto, rośliny obowiązkowo:  



• transportowane są w warunkach sterylnych w przezroczystych 
pojemnikach,   

• uprawiane są w warunkach sterylnych z nasion lub z roślin 
matecznych spełniających wymagania punktów (a) lub (b).  

 
 
Rośliny przeznaczone do sadzenia z wyjątkiem nasion oraz rośliny uprawiane 
przez cały cykl produkcji in vitro3 z gatunków Olea europaea oraz Prunus 
dulcis z każdego kraju trzeciego: 
 
(a) przez co najmniej trzy lata, a w przypadku roślin młodszych, niż trzy lata 
przez całe życie, powinny być uprawiane w kraju uznanym za wolne od Xylella oraz 
w miejscu podlegającym corocznej urzędowej inspekcji, z uwzględnieniem 
pobierania prób i badania, pod kątem obecności Xylella.  
 
lub 
b) rośliny uprawiane w miejscu produkcji   
zarejestrowanym i nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin przez 
co najmniej rok przed eksportem roślin, 
 

• miejsce produkcji oraz otaczająca je strefa 200 m uznana jest 
za wolną od Xylella na podstawie urzędowych inspekcji, z 
uwzględnieniem badań w stosownych przypadkach, w ciągu 12 
miesięcy przed eksportem roślin.  

 
 

Ponadto, rośliny obowiązkowo:  
• podlegają corocznej urzędowej inspekcji, pobieraniu prób i 

badaniu w celu potwierdzenia nieobecności Xylella,   
• bezpośrednio przed eksportem poddawane są urzędowej 

inspekcji w kierunku obecności Xylella, w przypadku 
zaobserwowania jakichkolwiek objawów należy przeprowadzić 
badania,   

• uprawiane pod fizycznymi osłonami przez co najmniej cztery 
lata przed eksportem lub w przypadku roślin młodszych, niż 
cztery lata, przez całe życie, jeśli miejsce produkcji znajduje 
się w obszarze znanym z występowania Xylella.  

 
lub  

c) W przypadku roślin, gdzie Xylella nie jest uznana za nieobecną, a rośliny te 
były uprawiane metodą in vitro, powinny być wyprodukowane w miejscu, 
które:   

• jest zatwierdzone jako miejsce wolne od Xylella i wektorów tego 
organizmu,   

• jest fizycznie chronione przed zawleczeniem Xylella,   
• poddawane jest urzędowym inspekcjom co najmniej dwa razy do 

roku,   
 

3 W aktualnie opublikowanej wersji tego przepisu znajdują się słowa: „oraz rośliny uprawiane przez cały cykl 
produkcji in vitro”. Zostaną one usunięte przepisami wydanymi w przyszłości. 



• pozbawione jest objawów Xylella lub wektorów tego organizmu w 
obrębie miejsca; w przypadku zaobserwowania podejrzanych 
objawów należy przeprowadzić badanie w celu potwierdzenia 
nieobecności Xylella.   

 
Ponadto, rośliny obowiązkowo:  
• transportowane są w warunkach sterylnych w przezroczystych 

pojemnikach,   
• uprawiane są w warunkach sterylnych z nasion lub z roślin 

matecznych spełniających wymagania punkbów (a) lub (b).  


