
ROZPORZĄDZENIE Z DN. 12 MARCA 1987 R. W SPRAWIE PRZEPISÓW 
FITOSANITARNYCH W IMPORCIE, EKSPORCIE I TRANZYCIE ROŚLIN I 

PRODUKTÓW ROŚLINNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA WYSPACH 
KANARYJSKICH 

 
Artykuł 25 Traktatu Akcesyjnego Hiszpanii do Wspólnot Europejskich stanowi, że 

akty instytucji Wspólnot Europejskich dotyczących wspólnej polityki rolnej nie mają 
zastosowania do Wysp Kanaryjskich.  

Niemniej jednak z uwagi na skuteczność i spójność z przepisami fitosanitarnymi 
konieczne jest ustanowienie na Wyspach Kanaryjskich procedur podobnych do 
obowiązujących na pozostałym terytorium kraju w celu, w miarę możliwości, 
ujednolicenia sposobów postępowania, a także uwzględnienia szczególnych wymogów 
fitosanitarnych obowiązujących na terytorium niniejszych wysp. 

W związku z powyższym, na wniosek Generalnej Dyrekcji ds. Produkcji Rolniczej, 
niniejsze Ministerstwo postanawia co następuje: 

 
Artykuł 1. 

Oświadcza się o obowiązkowym wymogu stosowania na Wyspach Kanaryjskich (w art. 2 
poniżej), określonych w Rozporządzeniu, środków ochrony przeciwko wprowadzeniu 
organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. 

Artykuł 2. 

Do celów Rozporządzenia przyjmuje się definicje w następującym brzmieniu: 

<rośliny>: żywe rośliny i żywe części roślin, w tym nasiona 

Żywe części roślin obejmują: 

- owoce (z punktu widzenia botaniki), które nie były poddawane mrożeniu, 

- warzywa, które nie były poddawane mrożeniu, 

- bulwy, cebule, kłącza, 

- kwiaty cięte, 

- gałęzie z liśćmi, 

- drzewa cięte z liśćmi, 

- hodowle tkanek roślinnych. 

Pojęcie nasion jest rozumiane z punktu widzenia botaniki; nasiona inne niż 
przeznaczone do spożycia lub obróbki. 

<produkty roślinne>: produkty pochodzenia roślinnego nie poddawane obróbce lub 
prostemu przygotowaniu, inne niż rośliny. 

<uprawa:> ogół działań związanych z rozmieszczaniem roślin w celu zapewnienia ich 
późniejszego wzrostu lub rozmnażania. 

<rośliny przeznaczone do siewu>: 

- uprawiane rośliny i przeznaczone do siewu lub przesadzenia po wprowadzeniu lub 



- rośliny nieuprawiane w momencie wprowadzenia, ale przeznaczone do uprawy po jego 
dokonaniu. 

<organizmy szkodliwe>: organizmy szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych 
należące do świata flory lub fauny bądź występujące w formie wirusów, mykoplazm lub 
innych czynników chorobotwórczych. 

<badanie urzędowe>: badanie wykonane przez przedstawicieli oficjalnego organu, 
odpowiedzialnego w poszczególnych krajach za zdrowie roślin, na rzecz innych 
przedstawicieli instytucji państwowych. 

<pożywki hodowli>: obejmują elementy składające się częściowo lub w całości z ziem 
lub stałej materii organicznej, takiej jak części roślin, próchnica zawierająca torf lub 
korę, z wyjątkiem kory odseparowanej. 

<pożywki hodowli przylegające do roślin lub z nimi związane>: obejmują elementy 
składające się częściowo lub w całości z ziem lub stałej materii organicznej, takiej jak 
części roślin, próchnica zawierająca torf lub korę, torf lub stałą materię nieorganiczną 
przeznaczone do podtrzymania życia roślin. 

Artykuł 3. 

Zabrania się wprowadzania na Wyspy Kanaryjskie następujących organizmów 
szkodliwych: 

1. W stanie wyizolowanym wymienionych w Załączniku I i Załączniku II; 

2. W stanie wyizolowanym nie wymienionych w Załączniku I i Załączniku II, w sytuacji 
braku wyraźnego upoważnienia do wprowadzenia ze strony Ministerstwa Rolnictwa 
Rybołówstwa i Żywności; 

3. Wymienionych w Załączniku II, które występują na określonych roślinach lub 
produktach roślinnych figurujących w powyższym załączniku. 

Artykuł 4. 

Zabrania się importu na Wyspy Kanaryjskie i tranzytu przez nie roślin, produktów 
roślinnych i pożywek hodowli wymienionych w Załączniku III pochodzących z krajów  
figurujących w powyższym załączniku. 

Artykuł 5.  

1. Bez uszczerbku dla zakazów, o których mowa w art. 3 i 4, import roślin, produktów 
roślinnych lub innych artykułów wymienionych w Załączniku IV jest dozwolony 
wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w stosownym Załączniku. 

2. Produkty roślinne wymienione w punktach 1,3 i 6 w Załączniku IV wymagają 
oficjalnego świadectwa, w którym zostanie wskazany ich kraj pochodzenia. 

3. Ministerstwo Rolnictwa Rybołówstwa i Żywności określa, lub ewentualnie akceptuje, 
metody badań wymaganych w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych 
artykułów wymienionych w Załączniku IV. 

Artykuł 6.  

1. Wprowadzenie na Wyspy Kanaryjskie roślin, produktów roślinnych lub innych 
artykułów wymienionych w Załączniku IV jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy: będą 
one opatrzone świadectwem fitosanitarnym lub świadectwem fitosanitarnym dla 
reeksportu wraz z oryginalnym świadectwem fitosanitarnym lub kopią poświadczoną za 



zgodność z niniejszym świadectwem, zgodnie z modelem przyjętym przez Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą. W przeciwnym razie powinny zawierać informacje zawarte w 
obowiązującym modelu wprowadzonym na mocy Międzynarodowej Konwencji 
Fitosanitarnej. Kraje, które nie podpisały niniejszej konwencji muszą postępować 
zgodnie z własnymi postanowieniami prawnymi i przepisami. 

2. Ważność świadectwa fitosanitarnego musi być dłuższa niż czternaście dni od daty 
wysyłki eksportowanego towaru. 

3. Świadectwa fitosanitarne należy sporządzać w dowolnym urzędowym języku 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, najlepiej w kastylijskiej odmianie języka 
hiszpańskiego; zostaną uznane za nieważne w przypadku obecności poprawek lub 
skreśleń. Tym samym kopie oryginału świadectwa fitosanitarnego muszą być identyczne 
z oryginalnym dokumentem i zawierać jego numer identyfikacyjny. 

4. Świadectwa fitosanitarne wydane dla roślin przeznaczonych do uprawy, w tym 
nasion, muszą zawierać  nazwę botaniczną zapisaną literami alfabetu łacińskiego. 

Artykuł 7.  

1. Wprowadzane na Wyspy Kanaryjskie rośliny, produkty roślinne lub inne artykuły 
wymienione w Załączniku IV są poddawane inspekcji fitosanitarnej w punkcie wjazdu. 

2. Rośliny przeznaczone do uprawy pochodzące z krajów nienależących do EWG, które 
nie podlegają warunkom określonym w Załączniku IV, podobnie jak rośliny 
przeznaczone do uprawy pochodzące z krajów tropikalnych i podtropikalnych lub 
uprawianych głównie w tych regionach, na mocy stosownego upoważnienia Ministerstwa 
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, mogą zostać wprowadzone na Wyspy Kanaryjskie 
po odbyciu kwarantanny w  stacji, a w przypadku jej braku - poddane stosownym 
zabiegom kwarantannowym określonym przez Ministerstwo. 

Artykuł 8. 

Wysyłki handlowe roślin, produktów roślinnych lub innych artykułów mogą być 
importowane wyłącznie w punktach wjazdu wskazanych w Załączniku VIII. 

Artykuł 9.  

1. Jeśli na podstawie inspekcji fitosanitarnej zostanie stwierdzona obecność organizmów 
szkodliwych wymienionych w Załącznikach I i II, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 10, 
inspektor zarządzi reeksport lub zniszczenie towaru, bez prawa do jakiegokolwiek do 
odszkodowania. 

2. W przypadku wykrycia innych organizmów szkodliwych, niewymienionych w 
powyższym ustępie, zostaną zarządzone dezynfekcja lub inne kroki, które zapewnią ich 
wyeliminowanie. Niemniej jednak w przypadku gatunków autochtonicznych lub 
poważnego i ogólnego porażenia, towar zostanie odesłany lub zniszczony, bez prawa do 
jakiegokolwiek do odszkodowania. 

3. Jeśli inspekcja roślin przeznaczonych do siewu wykaże objawy budzące podejrzenia 
obecności organizmów szkodliwych, kontrolowana partia będzie podlegać stosownym 
czynnościom kwarantannowym określonym przez Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i 
Żywności. 

Artykuł 10. 

1. Jako odstępstwo od pkt. 3 dopuszcza się import owoców nieznacznie skażonych 
Ceratitis capitata Wied. 



2. Wymogi określone w pkt. 6 dotyczące świadectw fitosanitarnych i świadectw 
fitosanitarnych dla reeksportu nie obowiązują dla roślin ozdobnych lub części roślin 
ozdobnych oraz świeżych owoców, których nie wymieniono w Załączniku III, 
nieprzeznaczonych na użytek właściciela lub odbiorcy do celów przemysłowych ani 
handlowych lub konsumpcji podczas transportu, jeśli ich łączna waga nie przekracza 2 
kg, a całkowita liczba - 5 sztuk. 

3. W sytuacji braku obaw o rozprzestrzenianie się organizmów szkodliwych, 
Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności może zaakceptować następujące 
wyjątki: 

a) od stosowania pkt. 3 i 5, ust. 1, w celach naukowo-badawczych lub do prac nad 
selekcją odmian; 

b) od stosowania pkt. 4, w odniesieniu do roślin Citrus l., z wyjątkiem, Fortunella 

swingle, Poncirus raf., na warunkach wyznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa, 
Rybołówstwa i Żywności; 

c) od stosowania pkt. 4, w odniesieniu do roślin przeznaczonych do siewu z rodzaju 
Ananas Mill., Annona Mill., Carica L., Eucalyptus Herit, Heliconia L., Litchi sonner, 

Mangifera L., Musa L., Pasiflora p.w.Ball, Persea Mill., Psidium L., Ravenala adans, 

Strelitzia Friand., Vitis L. partim, pod warunkiem wprowadzenia ww. roślin poprzez 
właściwą stację kwarantannową, a w przypadku jej braku - po poddaniu stosownym 
zabiegom kwarantannowym określonym przez Ministerstwo. 

Artykuł 11.  

1. Rośliny, produkty roślinne i inne artykuły przeznaczone do eksportu muszą spełniać 
wymogi fitosanitarne kraju importującego. 

2. W celu spełnienia wymogów określonych w powyższym ustępie, przynajmniej rośliny, 
produkty roślinne i inne artykuły wymienione w Załączniku VII podlegają kontroli 
fitosanitarnej poprzedzającej eksport. Towary, których nie ujęto w Załączniku VII, na 
wniosek eksportera, podlegają stosownej inspekcji fitosanitarnej. 

Artykuł 12.  

Uchyla się postanowienia tej samej lub niższej rangi, sprzeczne z niniejszym 
Rozporządzeniem, do których należą, w szczególności: 

- Rozkaz Królewski z dn. 6 marca 1929 r. w sprawie list produktów podlegających 
opłacie fitopatologicznej ustanowionej Dekretem Królewskim z dn. 4 marca tego samego 
roku. 

- Rozkaz Królewski z dn. 19 kwietnia 1929 r. w sprawie zakazu importu określonych 
produktów pochodzących z krajów występowania agrofagów wymienionych w 
niniejszym Rozkazie w celu ochrony zdrowia upraw drzew owocowych. 

.- Rozporządzenie z dn. 18 listopada 1931 r. w sprawie importu pieczarek. 

- Rozporządzenie z dn. 20kwietnia 1932 r. w sprawie listy agrofagów i chorób, których 
obecność w krajach pochodzenia lub produktach przybywających do Hiszpanii 
warunkuje zakaz importu. 

 - Rozporządzenie z dn.28 maja 1934 r. w sprawie zakazu wwozu na Wyspy Kanaryjskie 
roślin z rodzaju Musa i ich produktów. 



- Rozporządzenie z dn. 14 sierpnia 1934 r. w sprawie zakazu importu i tranzytu 
świeżych owoców, żywych roślin lub sadzonek pochodzących z określonych krajów. 

- Rozporządzenie z dn. 13 listopada 1934 r., w którym powiadamia się, że świadectwo 
fitosanitrarne stanowi odrębny od innych dokument. 

- Rozporządzenie z dn. 11 maja 1944 r. w sprawie norm dotyczących zwalczania stonki 
ziemniaczanej.- Rozporządzenie z dn.31 lipca 1945 r. w sprawie eksportu roślin 
leczniczych, aromatycznych i perfumeryjnych. 

- Rozporządzenie z dn. 12 lutego 1953 r. w sprawie norm dotyczących zwalczania 
agrofagów występujących w bawełnie. 

- Rozporządzenie z dn.14 marca 1953 r.  w sprawie kwarantann fitosanitarnych. 

- Rozporządzenie z dn. 29 lipca 1954 r. w sprawie norm dotyczących zwalczania 
pasożytów ziemniaka. 

- Rozporządzenie z dn.7 grudnia 1960 r. w sprawie zakazu importu na Wyspy 
Kanaryjskie rozsad roślin lub ich części. 

- Rozporządzenie z dn.5 lipca 1967 r. w sprawie obowiązkowej dezynfekcji 
eksportowanych drzew migdałowych i drzew orzecha laskowego. 

- Rozporządzenie z dn. 27 listopada 1969 r. w sprawie środków obowiązujących w 
imporcie roślin z ziemią 

- Rozporządzenie z dn. 11 marca 1970 r. w sprawie warunków technicznych i 
fitosanitarnych w imporcie ziemniaka. 

- Rozporządzenie z dn. 28 lipca1972 r. w sprawie wwozu na Baleary roślin z rodzaju 
Pinus i Cedrus i innych. 

- Rozporządzenie z dn. 19 lutego 1974 r. w sprawie dezynfekcji importowanych nasion 
bawełny przeznaczonych do siewu lub rozmnażania. 

- Rozporządzenie z dn. 29 lipca 1975 r. w sprawie środków fitosanitarnych mających na 
celu zapobieganie wprowadzeniu na terytorium Hiszpanii wirusa ospowatości śliwy 
(Plum pox virus). 

- Rozporządzenie z dn. 31 lipca 1975 r. w sprawie warunków fitosanitarnych 
obowiązujących w imporcie drewna i żywych części drzew. 

- Rozporządzenie z dn.10 sierpnia 1976 r. w sprawie warunków fitosanitarnych 
obowiązujących w obrocie produktów roślinnych i ich wymianie między półwyspem a 
Balearami. 

- Rozporządzenie z dn. 10 sierpnia 1976 r. w sprawie warunków fitosanitarnych 
obowiązujących w obrocie produktów roślinnych na obszarze prowincji Wysp 
Kanaryjskich i na terytorium kraju. 

- Rozporządzenie z dn. 4 czerwca 1981 r. w sprawie czasowego zakazu importu drewna 
eukaliptusowego z Portugalii. 

- Rozporządzenie z dn. 7 lipca 1981 r. w sprawie zakazu importu drewna 
eukaliptusowego z krajów, w których stwierdzono obecność Phoracantha semipunctata. 



- Rozporządzenie z dn. 29 stycznia 1982 r. zmieniające i uzupełniające punkt 5 
Rozporządzenia z dn. 31 lipca 1981 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się 
Phoracantha semipunctata, agrofaga występującego w eukaliptusie. 

- Rozporządzenie z dn. 11 marca 1983 r. o warunkach fitosanitarnych wymaganych w 
imporcie nasion do uprawy słonecznika. 

- Rozporządzenie z dn. 1 lipca 1985 r. określające, w punktach 1, 2 i 3, normy w 
zakresie kwarantanny i zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się Erwinia 

amylovora, Burril z roślin z rodziny różowatych do Hiszpanii. 

Artykuł 13.  

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Boletín Oficial del Estado [BOE]. 

O czym zawiadamiam w Madrycie, 12 marca 1987 r., 

ROMERO HERRERA Ilmo  

Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Produkcji Rolniczej 

ZAŁĄCZNIK I 

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE NA WYSPY 
KANARYJSKIE JEST ZABRONIONE 

 
a) szkodliwe organizmy zwierzęce we wszystkich fazach rozwoju 

 
1. Aceria mangiferae Sayed. 
2. Aleurocanthus woglumi Ashby. 
3. Amauromyza maculosa (malloch). 
4. Amorbia cuneana (Walsh). 
5. Aonidiella aurantii Mask. 
6. Arrhenodes minutus Drury. 
7. Batrachedra maltehesoni (B). 
8. Bemisia tabaci (Genn). 
9. Cacoecimorpha pronubana (HB). 
10. Ceratitis capitata (Wied). 
11. Ceroplastes (Aspidiotus) destructor (News.). 
12. Chrysonphalus aonidum L. 
13. Cisaberoptus kenyae Keifer. 
14. Cocus viridis Green. 
15. Conotrachelus nenphar (Herbst). 
16. Cosmopolites sordius (Germar). 
17. Cryptorhynchus (Sternochetus) magniferae (Fabricius). 
18. Dialeurodes citri (Ashm). 
19. Diaphorina citri (Kuway). 
20. Dolichotetranichus floridanus (Branks). 
21. Dysmicoccus brevipes (Cockerell). 
22. Eotetranychus sexmaculatus (Riley). 
23. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak. 
24. Epitrix cucumeris Harris. 
25. Frankliniella occidentalis (Pergande). 
26. Gonipterus scutellatus Gyll. 
27. Helicotylenchus multincinctus (Cobb.) Golden. 
28. Helicoverpa armigera hubner (Heliothis zea Pod). 
29. Hemiberlesia lataniae (Signoret). 
30. Hylurgopinus rufipes Eichh. 
31. Hyphantria cunea (Drury). 
32. Laspeyresia molesta (Busck). 



33. Latoia lepida (Cramaer). 
34. Leptinotarsa decemlineata (Say). 
35. Liriomyza huidobrensis (Blanchard). 
36. Liriomyza sativae (Mlanchard). 
37. Panonychus citri (Mc. Greg.). 
38. Parasa lipida G. 
39. Pineus pini L. (Marq.). 
40. Pissodes spp. (odm. pozaeuropejska). 
41. Phoracantha semipunctata (F.). 
42. Popilia japonica Newman. 
43. Pratylenchus brachyurus (Godfrey). 
44. Pratylenchus coffeae (Goodeyi). 
45. Pseudaulacapsis pentagona (Targ.). 
46. Pseudococus comstocki. 
47. Pseudopityophthorus minutissimus Zimm. 
48. Pseudopityophthorus pruinosus Eichh. 
49. Radopholus citrophilus (Huetell, Dickson et Caplan). 
50. Radopholus similis (Cobb.). 
51. Rastrococcus aceyoides Green. 
52. Rotylenchulus reniformis Linz i Oliv. 
53. Selenothrips rubrocinctus (Giard). 
54. Seaphoideus luteolus Van Duz. 
55. Scolytus multistriatus (Marsh). 
56. Scolytus scolytus (F.). 
57. Spodoptera littoralis (Boisd.). 
58. Spodoptera litura (F.) 
59. Steneotarsonemus ananas (Tryon). 
60. Stenoma catenifer Walsingham. 
61. Thecla basalides (Geyper). 
62. Toxoptera citricida (Kirk). 
63. Trioza erytherae Del Guercio. 
64. Trypetidae (odm. pozaeuropejska). 

a) Rhagoletis cingulata (Loew) 
b) Rhagoletis completa dress. 
c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken) 
d) Rhagoletis pomonella (Walsh)  
e) Anastrepha fraterculus (Wied) 
f) Anastrepha ludens (Loew) 
g) Anastrepha 
mombinpracoptans 
h) Ceratitis rosa Karsch 
i) Dacus cucubirtae 
Cop  
j) Dacus dorsalis 
Hendel. 
k) Pozostałe szkodliwe Trypetidae, o ile występują w Europie. 

 
 
b) organizmy zwierzęce ze wszystkich krajów rozwijających się, o ile nie zostanie 

wykazane, że są martwe. 
 
1. Glodobera pallida Stone. 
2. Glodobera rostochiensis Woll. 
3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.) 

 
c) Bakterie 
 

1. Aplanobacter populi Ridé 
2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth) Skap Burkh 
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. 
4. Pseudomonas mangiferae-Indicae Patel, Kuldarni i Moritz. 
5. Pseudomonas Syringae (Van Hall). 
6. Xanthomonas citri (Hasse) 



Dowson.  

d) Grzyby 

1. Angiosorus solana Thirrum et O’Brien (Syn. Thecaphora solana Barrus). 
2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 
3. Ceratocystis fimbriata Ell. i Halst. 
4. Ceratocystis paradoxa (De Seynes) Moreau. 
5. Ceratocystis ulmi (Buism) C. Moreau. 
6. Chrysomyxa arctostaphyli Diet. 
7. Cronartium comptoniae Arthur. 
8. Cronartium fusiforme Hedgc. Et Hunt ex Cumm. 
9. Cronartium Quercum (Berk) Miyabe ex Shirai. 
10. Cronartium ribicola J. C. Fischer. 
11. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf. 
12. Dibotryion morbosum (Schw.) Theissen et Sydow. 
13. Diplodia natalensis P. Evans. 
14. Dothiorella Gregorio (Sacc.) 
15. Elsinoe fawcettii Bitanc. Et Kenkis. 
16. Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. Hiratsuka (Syn.) 
17. Peridermiun harknessii (J. P. Moore) 
18. Endothia parasitica (Murrill) P.J. et H. W. Anderson. 
19. Fusarium osysporum f. sp. Cubensis. 
20. Gibberella fujikuroi (Saw) Wr. var. subglutinans Ed. 
21. Glomerella cingulata (Ston.) Spaud Schrenk. 
22. Guignardia laricina (Saw) Yamamoto et Ito. 
23. Hypoxylon pruinatum (klotzsche) Cke 
24. Melampsora farlowi (Arthur) Davis 
25. Melampsora medusae Thum (Syn M. albertensis Arthur). 
26. Mycophaerella musicola (Leach). 
27. Mycophaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck). 
28. Ophiostoma (ceratocistis) roboris C. Georgescu et L Teodoru. 
29. Phymatotrichum omnivorum (Shaer) Dugg. 
30. Phytophthora palmivora Butl. 
31. Phytophthora Cactorum. 
32. Phytophthora nicotiane var, parasitica. 
33. Phytophthora citrohthora (Smit i Smith-Leon) 
34. Poria weirii Murr. 
35. Puccinia horiana P. Henn. 
36. Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc. 

 
e) Wirusy, mykoplazmy i podobne organizmy 
 
1.- Cydonia Mill., Fragaria (Tourn) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L,. Ribes L., Rubis L. 
a) Apple proliferation mycoplasm. 
b) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 
c) Cherry raspleaf virus (odm. amer.) 
d) Peach mosaic virus (odm. amer.) 
e) Peach pony rickettsia 
f) Peach rosette mycoplasm  
g) Peach yellows mycoplasm 
h) Pear decline mycoplasm 
i) Plum line pattern virus (odm. amer.) 
k) Raspberry leaf curl virus (odm. amer.) 
l) Sharka virus 
m) Strawberry latent C. virus 
n) Strawberry vein-banding virus 
o) Strawberry witches broom pathogen 
p) X-disease mycoplasm 
 
2. Wirusy owoców cytrusowych (Citrus L.) 
 
3. Wirisy i mykoplazmy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 



 
a) Potato yellow dwarf 
virus.  
b) Potato yellow vein 
virus. 

 
4. Wirusy i mykoplazmy winorośli (Vitis L. partim) 
5. Elm phloem necrosis mycoplasm (Ulmus) 
6. Rose wilt 
7. Potato spindle tuber viroid 
8. Tomato ring spot virus 
9. Pelargonium leaf curley virus 
10. Lethal yellowing micoplasm 
11 Sun blotch viroid 
12. Pozostałe wirusy, mykoplazmy i podobne organizmy szkodliwe, które nie występują 
na Wyspach Kanaryjskich. 

 
f) fanerogamy 
 
- Arceuthobium spp (gat. pozaeuropejskie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK II 

ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE NA WYSPY 
KANARYJSKIE JEST ZABRONIONE JEŚLI WYSTĘPUJĄ W OKREŚLONYCH 

ROŚLINACH LUB PRODUKTACH ROŚLINNYCH 

 
 
 
 

a) Szkodliwe organizmy zwierzęce we wszystkich fazach rozwoju 

GATUNKI PRZEDMIOT SKAŻENIA 
1. Anarsia lineatella Zell. Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L., Pyrus L., z wyjątkiem 

owoców i nasion 
2. Anthonomus grandis Boh. Bawełna (Gossypium sp.) z wyjątkiem owoców 
3. Butsaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nikle 

Rośliny iglaste, z wyjątkiem owoców, nasion i drewna drzew 
iglastych 

4. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Winorośla (Vitis L., partim), z wyjątkiem owoców i nasion 
5. Dendroctonus micans Kugelan. Rośliny iglaste lub drewno drzew iglastych z korą 
6. Diarthronomya chysanthemi Ahlb. Chryzantemy(Chrysanthemum Tourn, ex L., partim) 
7. Ditylenchus destructor Thorne Cebule kwiatów, bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 
8. Ditylenchus dipsaci (Kühn Filipjev) Nasiona i bulwy Allium cepa L., de Allium porrum L. oraz 

Allium schoenoprasum, przeznaczone do siewu, cebule 
kwiatów i nasiona lucerny (Medicago sativa L.) 

9. Graciliaria azaleella Azalie (Rhododendron L partim) 
10.Lps amitinus Eichh. Rośliny iglaste lub drewno drzew iglastych z korą 
11. Lps cembrae Herr. Rośliny iglaste lub drewno drzew iglastych z korą 
12. Lps duplicatus Sahl.b Rośliny iglaste lub drewno drzew iglastych z korą 
13. Lps typographus Herr. Rośliny iglaste lub drewno drzew iglastych z korą 
14. Lampetia equestris F. Cebule i bulwy z kwiatami 
15. Lasioderma serricorne Taytoń (Nicotiana tabacum) 
16. Laspeyresia molesta Busck. Cydonia Mill, Malus Miill, Prunus L., Pyrus L., z wyjątkiem 

owoców i nasion 
17. Laucaspis japónica CKLL. Vegetales de Citrus L., Malus Mill i Pyrus L., przeznaczone 

do uprawy z wyjątkiem nasion 
18 Liriomyza trifolii (Burgués) Rośliny z rodzaju Apium graveolens L., Cpsicum annuum L., 

Chrysanthemun L., Dendranthema (D.C.) Des Moul, Dianthus 
caryophylus, Gerbera Cass, Gypsophyla L., Solanum 
lycopersicum L., przeznaczone do siewu z wyjątkiem nasion 

19. Opogona sacchari Bojer. Cebule (Hippastrum) i rośliny z rodzaju 
Chysanthemum L. 

20. Phthrimaea operculella (Zell) Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 
21. Rhagolettis cerasi L. Czereśnie (Prunus avium L. i Prunus cerasus L.) 
22. Scolytidae (drzewa iglaste) Drewno drzew iglastych (Coniferae) z korą, pochodzące 

spoza krajów europejskich 
23. Thaumetopoea pityocampa Schiff. Rośliny z rodzaju Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion 
24. Unaspis yanonensis Rośliny z rodzaju Citrus L., przeznaczone do uprawy z 

wyjątkiem nasion 
 

b) Bakterie 

GATUNKI PRZEDMIOT SKAŻENIA 
25. Corynebacterium flaccumfaciens 
(Hedges Dows) 

Nasiona fasoli (Phaseolus vulgaris L. i Dolichos Jacp.) 
przeznaczone do uprawy 

26. Corynebacterium insidiosum (Me 
Culi) Jensen 

Nasiona lucerny (Medicago sativa L.) 

27. Corynebacterium michiganense 
(E. F. Sm) Jensen 

Nasiona pomidora (Solanum Lycopersicum L.) 

28. Erwinia chysanthemi Burkh et al. Goździki(Dianthus L.), Crisantemos (Chrysanthemum tourn ex 
L. partim), z wyjątkiem kwiatów ciętych i nasion 

29. Pseudomonas caryophylli (Burkh) 
Starr et Burkh 

Goździki (Dianthus L) z wyjątkiem kwiatów ciętych i nasion 

30. Pseudomonas gladioli Severini 
(Syn. P. Marginasa (Me Cull.) Stapp) 

Cebule mieczyków (Gladiolus Tourn ex L.) i frezji(Freesia 
Klatt) 

31. Pseudomonas glycinea Nasiona soi (Glycine max L. Cerril) przeznaczone do 
uprawy 

32. Pseudomonas pisi (Sackett) Nasiona groszku (Pisum sativum L.) 



33. Pseudomonas solanacearum (E. 
F. Sm) Jensen 

Bulwu ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 

34. Pseudomonas woodsii (E. F. Sm) 
Stev 

Goździki (Dianthus L.) z wyjątkiem kwiatów ciętych i nasion 



 

35. Xanthomonas fragariae Kennedy 
et King 

Rośliny z rodzaju Fragaria (Tour.) L., przeznaczone do 
uprawy z wyjątkiem nasion 

36. Xanthomonas campestris pv. 
Pruni (E. F. Smith) Dye. 

Rośliny z rodzaju Prunus L., przeznaczone do uprawy z 
wyjątkiem nasion 

37. Xanthomonas vesicatoria 
(Doidge) Dows 

Nasiona pomidora (Solanum lycopersicum L.) 

 
c) Grzyby 

1. Ascochyta chlorospora Speg. Drzewa migdałowe (Pruna amygdalus Batsch) przeznaczone 
do uprawy i owoce z częścią lub całą owocnią zewnętrzną 

2. Atropellis spp. Pinus L. 
3. Ceratocystis coerulescens (Münch) Rośliny z rodzaju Acer saccharum,z wyjątkiem owoców i nasion 

pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, drewna Acer 
saccharum pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

4. Ceratocystis fimbriata var. Platani 
Walt 

Rośliny z rodzaju Platanus L., z wyjątkiem owoców, nasion i 
drewna 

5. Cercospora pini-densiflorae Hori i 
Nmabu 

Rośliny z rodzaju Pinus, z wyjątkiem owoców, nasion i drewna 
Pinus. 

6. Corticium salmonicolor Berk i Br Owoce cytrusowe (Citrus L.) 
7. Didymella chrysanthemi (Tassi) 
Garibaldi et Gullino (Syn 
Mycosphaereilla ligulicula Baker et 
al.). 

Chryzantemy (Chrysanthemum Tourn ex L. partim) 

8. Discula platini Saac Rośliny z rodzaju Platanus 
9. Fusarium exysporum Schlecht. F. 
s. p. gladioli (Massey) Snyd et Hans 

Cebule frezji (Freesia klatt), mieczyka (Gladiolus Tourn ex L.), 
krokusa (Crocus L.) i lilii (Iris L.) 

10. Gloerosporium limetticola 
Clausen 

Owoce cytrusowe (Citrus L.) 

11. Glomerella gossypii Semillas de algodón (Gossypium sp), przeznaczone do 
uprawy 

12. Guignardia baccae (Cav.) Jacz Owoce cytrusowe (Vitis L. partim), z wyjątkiem owoców i nasion 
13. Ovulinia azaleae Weiss Azalia (Rhododendron L. partim) 
14. Phialophora cinerescens (Wr) Van 
Beyma 

Goździki (Dianthus L.) z wyjątkiem kwiatów ciętych i nasion 

15. Phoma exigua var. Foveata 
(Foister) Boerma 

Bulwy ziemniaka do siewu pochodzące z krajów Wspólnoty 

16. Phoma exigua var. Foveata 
(Foister) Boerma, w przypadku gdy 
szkody wywołane przez organizm są 
mniejsze niż suche gnicie  

Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 

17. Phytophtthora cinnamomi Rands Awokado(Persea Mill.) 
18. Phytophtthora fragariae Hickman Truskawki (Fragaria Tourn ex L.), z wyjątkiem owoców i nasion 
19. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge Geranium (Pelargonium l’Herti partim) 
20. Scirrhia acicola (Dearn) Siggers Rośliny z rodzaju Pinus, z wyjątkiem owoców i nasion, drewna 
21. Scirrhia pini Funk i Parker Rośliny z rodzaju Pinus, z wyjątkiem owoców i nasion, drewna 
22. Sclerotinia bulborum (Wakk) 
Rehm 

Cebule kwiatów 

23. Sclerotinia convoluta Drayl Kłącza lilii (Iris L.) 
24. Septoria gladioli Pass Cebule i bulwy kwiatów 
25. Stagonospora curthisii Berk Amarylis (hipeastrum) 
26. Stromatinia gladioli (Drat) Whet Cebule i bulwy kwiatów 
27. Uramyces spp Mieczyki (Gladiolus Tourn ex L.) 
28. Verticilium albo-atrum Reinke et 
Berth 

Chmiel (Humulus lupulus L.) 

d) Wirusy i czynniki chorobotwórcze podobne do wirusów 
1. Arabis mosaic virus Truskawki (Fragaria Tourn ex L.) jeżyny/maliny (Rubus Lpanim), 

przeznaczone do uprawy z wyjątkiem nasion. 

 

2. Beet curly top virus Rośliny z rodzaju Beta spp, przeznaczone do uprawy z 
wyjątkiem nasion 

3. Bett leaf curl virus Buraki (Beta vulgaris L.) przeznaczone do uprawy z 
wyjątkiem nasion 

4. Black raspherry latent virus Rubus L. przeznaczone do uprawy 
5. Cherry leaf roll virus Rubus L. przeznaczone do uprawy 
6. Cherry necrotic rusty mottle virus Czereśnie (Prunus avium) przeznaczone do uprawy z wyjątkiem 

nasion 
7. Chysanthemum stunt viroid Chryzantemy Chrysanthemum Tourn ex L. panim), z 

wyjątkiem nasion i kwiatów ciętych 



 

8. Little cherry pathogen Wiśnie (Prunus cerasus L.) 
Czereśnie (Prunus avium L.) 
Czereśnie ozdobne (Prunus incisa) 
Thumb, prunus sargentii Rehd, Prunus serrula Franch, Prunus 
serrulata Lindl, Prunus speciosa (Koidz) Ingram, Prunus 
subhirtella Miq, Prunus yedoensis Matsum, przeznaczone do 
uprawy z wyjątkiem nasion pochodzących z krajów trzecich. 

9. Prunus necrotic ringspot virus Rubus L., przeznaczone do uprawy 
10. Raspberry ringspot virus Fresas (Fragaria Tourn L.) zarzamora/frambuesas (Rubus L. 

partim), przeznaczone do uprawy z wyjątkiem nasion. 
11. Stolbur pathogen Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 
12. Strawberry crinkle virus Truskawki (Fragaria Tourn ex L.) jeżyny/maliny (Rubus Lpanim), 

przeznaczone do uprawy z wyjątkiem nasion. 
13. Strawberry latent ringspot virus Truskawki (Fragaria Tourn ex L.) jeżyny/maliny (Rubus Lpanim), 

przeznaczone do uprawy z wyjątkiem nasion. 
14. Strawberry yellow edge virus Truskawki (Fragaria Tourn ex L.) jeżyny/maliny (Rubus Lpanim), 

przeznaczone do uprawy z wyjątkiem nasion. 
15. Tomato black ring virus Truskawki (Fragaria Tourn ex L.) jeżyny/maliny (Rubus Lpanim), 

przeznaczone do uprawy z wyjątkiem nasion. 
16. Tomato spotted kilt virus Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L) 



ZAŁĄCZNIK III 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I POŻYWKI HODOWLI, KTÓRYCH 
WPROWADZANIE NA WYSPY KANARYJSKIE JEST ZABRONIONE 

POCHODZĄCE Z KRAJÓW BĘDĄCYCH PARTNERAMI W WYMIANIE 
HANDLOWEJ  

 
 
 NAZWA KRAJ POCHODZENIA 

1 Rośliny z rodzaju Citrus L, z wyjątkiem 
Fortunella Swinglew i Porcirus Raf. 

Wszystkie kraje 

2 Owoce Citrus L. Wszystkie kraje z wyjątkiem części terytorium Hiszpanii 

3 Rośliny z rodzaju Eucalyptus l'Herit, z 
wyjątkiem owoców i nasion 

Wszystkie kraje 

4 Rośliny z rodzaju Abies Mill, Picea A. Dietr, 
Pinus L, Populus L i Quercus z wyjątkiem 
owoców i nasion 

Kraje pozaeuropejskie 

5 Rośliny z rodzaju Larix  Mill, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

Kraje Ameryki Północnej i Azji 

6 Rośliny z rodzaju Tsuga Carr. Y Pseudotsuga, 
z wyjątkiem owoców i nasion 

Kraje Ameryki Północnej 

7 Rośliny z rodzaju coníferas  (coniferare), 
Eucalyptus, Castanea Mill i Ulmus L 

Wszystkie kraje 

8 Kora odseparowana Quercus L, z wyjątkiem 
Quercus suber L. 

Kraje Ameryki Północnej, byłego ZSRR i Rumunia 

9 Kora odseparowana Populus L. . Kraje Ameryki 

10 Rośliny z rodzaju Solanaceae przeznaczone do 
uprawy, z wyjątkiem nasion i bulw ziemniaka 
(Solanum tuberosum L) 

Wszystkie kraje 

 

11 Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) Wszystkie kraje z wyjątkiem państw Europy (oprócz 
Turcji i byłego ZSRR) i Algierii, Cypru, Egiptu, Izraela, 
Libii, Malty. Maroka, Syrii i Tunezji pod warunkiem 
stwierdzenia o tym, że pozostają wolne od Leptinotarsa 
decemlineata 

12 Rośliny z rodzaju Cotoneaster (B. Ehrh.)  Med, 
Crataegus L, Socbus aria L, Stanvaesia 
davidiana Deche, wyjątkiem owoców i nasion 

Wszystkie kraje 

 
13 Rośliny z rodzaju Chaenomeles Lindl,   

Cydonia Mill, Malus Mill, Pyrantha M.J. 
Roem, Pyrus L, Sorbus L, z wyjątkiem Sorbus  
intermedia  L, Stanvaesia  Lindl, z wyjątkiem 
owoców i nasion, w okresie od 16 kwietnia do 31 
października 

Państwa członkowskie lub regiony krajów członkowskich 
inne niż uznane za wolne od Erwinia amylovora 

14 Rośliny z rodzaju Chaenomeles Lindl,   
Cydonia Mill., Malus Mill, Pyracantha M.J.   
Roem, Pyrus L, Sorbus L., Stranvaesia   
Lindl, z wyjątkiem owoców i nasion 

Kraje członkowskie lub regiony krajów członkowskich  
inne niż uznane za wolne od Erwinia amylovora. 

15 W okresie od 16/04 do 30/09, pochodzące z 
krajów EWG, a także przez cały rok, ze wszystkich 
pozostałych krajów – rośliny z rodzaju 
Chaenomeles, Cornus,  Cydonia,  Malus, 
Mespilus,  Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, 
Synphoricarpus, z wyjątkiem owoców, nasion i 
gałęzi ozdobnych 

Kraje, w których stwierdzono obecność Quadraspidiotus 
perniciosus 

16 Winorośle (Vitis L, partim) z wyjątkiem owoców 
i nasion 

Wszystkie kraje 

17.1 Świeże owoce z rodzaju Ananas Mll,excepto A. 
Bracteatus var. Striatus M.B. Foster, Annona 
L, z wyjątkiem Annona  cherimola Mill, Carica 
L, Heliconia L, Litchi Sonner, Manguífera L, 
Musa L, Passiflora P.V. Ball, Persea Mll, 
Psidium L, Ravenala adans, Strelitzia Friand 
, z wyjątkiem owoców 

Wszystkie kraje 



17.2 Annona cherimila Mill, z wyjątkiem owoców Kraje nienależące do EWG 

18.1. Świeże owoce z rodzaju Ananas, Annona 
L, z wyjątkiem Annona  cherimol  Mill,  Carica, 

Wszystkie kraje 

 Litchi, Mangífera, Musa, Passiflora, Persea, 
Psidium i inne świeże owoce uprawiane głównie 

 

18.2. Świeże owoce z rodzaju Actinidia, Annona 
cherimola Mill, Cyphomandra 

Kraje nienależące do EWG 

18.3. Świeże owoce z rodzaju Cydonia, Malus, 
Prunus, Ribes i pozostałe świeże owoce inne niż 

Kraje pozaeuropejskie, w których stwierdzono obecność 
Trypetidae (gat. pozaeuropejskie) atakujących ww. 
owoce 19 Lucerna (Mendicago sativa L.) z wyjątkiem 

nasion pochodzących ze sztucznie suszonego 
Wszystkie kraje 

 20 Słoma zbóż Kraje nienależące do EWG 

21 Sucha trzcina laskowa (Arundo donax L.) Kraje nienależące do EWG 

22 Pożywki hodowli z wyjątkiem próchnicy 
wytwarzanej przez dżdżownice 

Wszystkie kraje z wyjątkiem należących do EWG, o ile 
ww. środki zostaną poddane obróbce przemysłowej 
zapewniającej całkowite wyeliminowanie organizmów 23 Pożywki hodowli przylegające do roślin lub z 

nimi związane  
Wszystkie kraje 

  

ZAŁĄCZNIK IV 

SZCZEGÓLNE WARUNKI W ZAKRESIE IMPORTU ROŚLIN, PRODUKTÓW 
ROŚLINNYCH I INNYCH ARTYKUŁÓW 

CZĘŚĆ I – DREWNO I KORA 

 
 

OPIS 
 

WYMAGANE WARUNKI 

 
1. Drewno drzew iglastych (Coniferae) 

 
a) Musi zostać okorowane lub b) Wysuszone w piecu, 
przy czym poziom wilgotności wyrażony w procentach 
suchej masy musi zostać obniżony do poziomu poniżej 
20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji 
czasowo-termicznej. Proces ten należy potwierdzić 
znakiem "KD" ("kiln-dried") lub innym uznanym 
międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na 
drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą 
praktyką. 

 
2. Drewno Acer sacharum oheblowane pochodzące 
zeStanów Zjednoczonych 

 

 
Musi zostać wysuszone w piecu, przy czym poziom 
wilgotności wyrażony w procentach suchej masy musi 
zostać obniżony do poziomu poniżej 20 % poprzez 
zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-
termicznej. Proces ten należy potwierdzić znakiem "KD" 
("kiln-dried") lub innym uznanym międzynarodowym 
oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego 
opakowaniu zgodnie z obowiązującą praktyką. 



 
3.1. Drewno Castanea i Quercus, w tym o 
niezachowanej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, 
pochodzące z Ameryki Północnej 

 

 
a) Musi zostać okorowane i b) Zgrubnie obrobione w 
sposób prowadzący do zaniku zaokrąglonej powierzchni 
albo c) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:1. 
Poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej 
masy został obniżony do poziomu poniżej 20 %, 
drewno zostało poddane dezynfekcji z wykorzystaniem 
odpowiedniej obróbki gorącym powietrzem lub gorącą 
wodą albo d) w przypadku drewna piłowanego z korą 
lub bez niej, zostało wysuszone w piecu, przy czym 
poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej 
masy musi zostać obniżony do poziomu poniżej 20 % 
poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji 
czasowo-termicznej. Proces ten należy potwierdzić 
znakiem "KD" ("kiln-dried") lub innym uznanym 
międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na 
drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z obowiązującą 
praktyką. 

 
3.2. Drewno Castanea i Quercus, w tym o 
niezachowanej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, 
pochodzące z Rumunii i krajów byłego ZSRR  

 
a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno 
pochodzi z obszarów wolnych od Ophiostoma roboris i 
Endothia parasitica albo b) Zostanie okorowane i spełni 
warunki podane w podpunktach b) c.1) lub c.2) punktu 
3.1 c) Świadectwo fitosanitarne będzie musiało 
zawierać deklarację dodatkową, której treść będzie 
wskazywać na spełnienie warunków podanych w 
podpunkcie a) 

 
3.3. Drewno Castanea i Quercus, w tym o 
niezachowanej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, 
pochodzące z Ameryki Północnej, Rumunii i krajów 
byłego ZSRR 

 
a) Musi zostać okorowane albo b) Należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z regionów 
uznanych za wolne od Endothia parasitica 

 
 
4. Drewno Platanus oheblowane pochodzące zeStanów 
Zjednoczonych 

 

 
Musi zostać wysuszone w piecu, przy czym poziom 
wilgotności wyrażony w procentach suchej masy musi 
zostać obniżony do poziomu poniżej 20 % poprzez 
zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-

 
5. Drewno odseparowane Platanus, pochodzące z 
innych krajów niż Stany Zjednoczone, w których 
stwierdzono obecność Caratocystis fimbriata r. Platani 

 

 
a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno 
pochodzi z regionów uznanych za wolne od Ceratocystis 

fiambrata albo b) Musi zostać wysuszone w piecu, przy 
czym poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej 
masy musi zostać obniżony do poziomu poniżej 20 % 
poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-
termicznej. Proces ten należy potwierdzić znakiem "KD"  

6. Drewno Populus pochodzące z krajów Ameryki 
 

 
Musi zostać okorowane 

 
7. Drewno Ulmus pochodzące ze wszystkich krajów 

 

 
Musi zostać okorowane 

 
8. Drewno eukaliptusowe 

 
a) Drewno poddane odpowiedniej obróbce 
poprzedzającej wysyłkę albo b) Zostało okorowane i 
pochodzi z obszarów wolnych od Phoracantha spp 

 
9. Drewno odseparowane Quercus L., z wyjątkiem 
Quercus suber L. innego pochodzenia niż z Ameryki 
Północnej, Rumunii i krajów byłego ZSRR 

 
Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno 
pochodzi z regionów uznanych za wolne od Endothia 

parasitica 

 
 
 



ZAŁĄCZNIK IV  

SZCZEGÓLNE WARUNKI W ZAKRESIE IMPORTU ROŚLIN, PRODUKTÓW 
ROŚLINNYCH I INNYCH ARTYKUŁÓW 

CZĘŚĆ II - ROŚLINY UKORZENIONE, POŻYWKI HODOWLI I 
WEGETATYWNY MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY PRZEZNACZONY DO 

SIEWU BEZ SZCZEPIENIA, W TYM OWOCE I NASIONA JEŚLI NIE 
ZOSTAŁY USUNIĘTE 

 
10.1. Rośliny z rodzaju Castanea, pochodzące ze 
wszystkich krajów 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nie 
zaobserwowano w najbliższej okolicy żadnych 
objawów Endothia 

10.2. Rośliny z rodzaju Castanea pochodzące z 
krajów Ameryki Północnej, Rumunii i krajów byłego 
ZSRR 

 

Oprócz spełnienia wymogów określonych w pkt. 10.2 
niniejszego Załącznika, należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Ceratocytis fagacearum i 
Ophiostoma roboris 

11. Rośliny z rodzaju Pinus, z wyjątkiem owoców i 
nasion pochodzące z krajów Europy 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że a) Od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Cronartium quercum, Scirrhia accicola 

lub Scirrhia pini b) Rośliny pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Thaumetopea pitycampa  

12. Rośliny z rodzaju Cedrus z wyjątkiem owoców i 
nasion 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny 
pochodzą z regionów uznanych za wolne od 
Thaumetopea pityocampa 

 
13 Rośliny z rodzaju Populus, z wyjątkiem owoców i 
nasion pochodzące z krajów Europy 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Mycosphaerella populorum (Septoria 
musiva) 

14 Rośliny z rodzaju Pseudotsuga,z wyjątkiem 
owoców i nasion pochodzące z Azji 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwienie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Guignardia laricina 

15 Rośliny z rodzaju Pseudotsuga i Larix,z 
wyjątkiem owoców i nasion pochodzące z Azji 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Melampsora medusa 

 

16.1. Rośliny z rodzaju Quercus pochodzące ze 
wszystkich krajów 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowanożadnych objawów 
występowania Endorthia parasitica lub Cronartium 

quercum 

16.2. Rośliny z rodzaju Quercus pochodzące z 
Rumunii i krajów byłego ZSRR. 

 

Oprócz spełnienia warunków określonych w 
punkcie16.1 niniejszego Załącznika a) Należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu 



17. Rośliny z rodzaju Ulmus z wyjątkiem owoców i 
nasion pochodzące z krajów Ameryki Północnej 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Elmphloem necrosis 

18. Rośliny z rodzaju Ulmus i Zelkova, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ceratocystis ulmi 

19. Rośliny z rodzaju Platanus, z wyjątkiem owoców 
i nasion pochodzące ze Stanów Zjednoczonych lub 
innych krajów, w których stwierdzono obecność 
Ceratocystis fimbriata var platani. 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ceratocystis fiambriata var platani 

20. Rośliny z rodzaju Coniferas wyższe niż 3 m 
przeznaczone do uprawy 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że roślin  nie 
wyhodowano w szkółkach, a miejsce uprawy jest 
wolne od Dentroctonus-micans, lps amitinus, Lps 

cembrae, lps duplicatus, lps typographus. 

 21. Rośliny z rodzaju Chaenomeles, Cornus, 

Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, 

Sorbus i Symphoricarpus, z wyjątkiem owoców, 
nasion i części ozdobnych pochodzących lub 
przybyłych z krajów, w których stwierdzono 
występowanie Quadraspidiotus perniciosus 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 1. 
Zastosowano postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności z dn. 28 lutego 
1986 r. w sprawie zwalczania Quadraspidiotus 

perniciosus, oraz że 2. Rośliny pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Quadraspidiotus perniciosus 
albo 3. Od rozpoczęcia ostatnichdwóch pełnych cykli 
wegetacyjnych w miejscu uprawy lub w 
bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano 
żadnych objawów jego występowania 
Quadraspidiotus perniciosus, a rośliny zostały 
poddane fumigacji bądź innym stosownym zabiegom 
termicznym w celu zapewnienia, że są wolne od 
innych organizmów szkodliwych b) Świadectwo 
fitosanitarne musi informować o spełnieniu 
warunków (a-2) lub (a-3).  

22. Rośliny z rodzaju Amelanchier, 

Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Junglans, 

Ligustrum, Lonicera, Populus, Ptelea, 

Pyracantha, Rosa; Rośliny z rodzaju Salix, 

Spiraea, Syringa, Tilia i Ulmus, z wyjątkiem 
owoców, nasion i części ozdobnych pochodzących lub 
przybyłych z krajów, w których stwierdzono 
występowanie Quadraspidiotus perniciosus 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że  
Zastosowano postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności z dn. 28 lutego 
1986 r. w sprawie zwalczania Quadraspidiotus 

perniciosus; b) Od rozpoczęcia ostatnich dwóch 
pełnych cykli wegetacyjnych w miejscu uprawy lub w 
bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano 
żadnych objawów jego występowania 
Quadraspidiotus perniciosus albo c) W przypadku 
rodzaju Rosa, rośliny poddano stosownym zabiegom, 
mającym na celu wyeliminowanie tego organizmu, 
uzgodnionym między oficjalnymi urzędami ds. 
zdrowia roślin Hiszpanii i kraju pochodzenia 

 



23. Rośliny z rodzaju Chaenomeles, Cydonia, 

Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus, z wyjątkiem 
Sorbus intermedia, Stranvaesia, z wyjątkiem 
owoców i nasion 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 1,- 
Rośliny pochodzące z Grecji, Irlandii, Włoch, 
Portugalii lub Wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej) 
lub innych obszarów uznanych za wolne od Erwinia 

amylovora, jeśli państwa te stosują skuteczną 
ochronę przeciw ww. organizmowi, oraz że rośliny 
wyhodowano w szkółkach, w których zastosowano 
wyłącznie materiał uprawiany we wskazanych 
krajach lub regionach albo 2.- Rośliny: 2.1. 
Wyhodowano w miejscu uprawy, która 2.1.1. 
znajduje się w oficjalnie wyznaczonej strefie 
ochronnej obejmującej przynajmniej 55 m kw., w 
której rośliny gospodarze zostały co najmniej objęte 
oficjalnie zatwierdzonym i kontrolowanym systemem 
mającym na celu ograniczenie do minimum ryzyka 
rozprzestrzeniania się E. Amylovora; 2.1.3. Została 
oficjalnie zatwierdzona, przed rozpoczęciem 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, do uprawy 
roślin w warunkach o którym mowa w pkt. 2 
niniejszego ustępu, oraz że do lipca o zatwierdzeniu 
powiadomiono Komisję, ze wskazaniem lokalizacji 
uprawy, typu i przybliżonej liczby uprawianych 
roślin, a także daty zatwierdzenia. 2.1.3. Że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
została uznana za wolną od E. Amylovora, gdzie 
także przeprowadzono: - Urzędowe inspekcje 
miejsca uprawy oraz jego bezpośredniego 
sąsiedztwa w odległości min. 250 m, przynajmniej 
dwa razy do roku w miesiącach: lipiec-czerwiec  oraz 
wrzesień-październik; w przypadku krajów półkuli 
południowej - odpowiednio w miesiącach: styczeń-
luty i marzec-kwiecień, a także - Wybiórcze 
urzędowe kontrole bezpośredniego sąsiedztwa w 
odległości min. 1 km, przynajmniej raz do roku w 
miesiącach lipcu i październiku; w przypadku krajów 
półkuli południowej - odpowiednio w miesiącach: 
styczniu i kwietniu w wybranych miejscach, w 
szczególności, w których występują rośliny 
wskaźnikowe, a także - Urzędowe badania zgodne z 
odpowiednimi metodami laboratoryjnymi w zakresie 
urzędowow pobranych próbek, od czasu rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, roślin 
wykazujących objawy E. Amylovora na obszarze 
uprawy lub w obrębie strefy chronionej. 2.1.4. W 
której, podobnie jak w obrębie strefy chronionej,  
żadna uprawa roślin gospodarzy, która wykazała 
objawy E. Amylovora nie została usunięta bez 
uprzedniego badania lub oficjalnej akceptacji oraz 
2.2 Podjęto odpowiednie środki administracyjne w 
celu ustalenia tożsamości uprawy, w tym jej 
oznaczenia w przypadku drzew owocowych, lub 
podobne czynności z porównywalnym skutkiem.b) 
Rośliny zostaną opakowane i opatrzone oficjalnymi 
oznaczeniami, które pozwolą określić ich tożsamośćw 
trakcie przesyłki, podane w świadectwie 
fitosanitarnym.  

24. Rośliny z rodzaju Araceae, Maranthaceae, 

Musaceae, Persea, Strelitziaceae, z korzeniem lub 
przylegającą bądź związaną pożywką hodowli 

 

a) Należy złożyć oficjalne oświadczenie, że rośliny 
pochodzą lub przybywają z kraju uznanego za wolny 
od Radopholus citrophilus i Radopholus similis b) 
Świadectwo fitosanitarne musi zawierać dodatkową 
deklarację określającą warunek wymieniony w 
poprzednim ustępie 



25. Rośliny z rodzaju Cydonia Mill, Fragaria 
(Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., 
Ribes L., Rosa L., Rubus L., przeznaczone do 
uprawy, z wyjątkiem nasion 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że  od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
chorób wywoływanych przez organizmy szkodliwe 
wymienione w Załączniku 1 ust. e)-12 

26. Rośliny z rodzaju Cydonia Oblonga Mill, Pyrus 

communis L., przeznaczone do uprawy, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów występowania Pea 

decline mycoplasm  

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny 
pochodzą z miejsca uprawy, z którego, oraz z jego 
bezpośredniego sąsiedztwa, wszystkie rośliny 
wykazujące objawy lub wywołujące podejrzenia 
infekcji Pear decline mycoplasm zostały 
wyeliminowane na skutek inspekcji 
przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech cykli 
wegetacyjnych 

27. Rośliny z rodzaju Malus pumila (Wild) 
przeznaczone do uprawy, z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów występowania Apple 

proliferation mycoplasm 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: rośliny 
pochodzą z regionów uznanych za wolne od Apple 

proliferation mycoplasm albo b) Rośliny, z wyjątkiem 
pochodzących z nasion 

28. Rośliny z rodzaju Malus Mill., przeznaczone do 
uprawy, z wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów 
występowania Malus de Cherry raspleaf virus 

american i Tomato ringspot virus 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) 
Rośliny1. - Zostały oficjalnie oznaczone znakiem 
systemu certyfikacji świadczącym o pochodzeniu w 
bezpośredniej linii z materiałów utrzymywanych w 
odpowiednich warunkach i poddanych urzędowym 
badaniom w kierunku wymienionych organizmów 
szkodliwych za pomocą odpowiednich wskaźników 
lub równorzędnych metod, które w konsekwencji 
wykażą brak obecności ww. organizmu szkodliwego 
albo 2.- Pochodzą w bezpośredniej linii z materiałów 
utrzymywanych w odpowiednich warunkach, które w 
ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych 
zostały poddane urzędowym badaniom 
referencyjnym przynajmniej w kierunku 
wymienionych organizmów szkodliwych za pomocą 
odpowiednich wskaźników lub równorzędnych metod, 
które w konsekwencji wykażą brak obecności ww. 
organizmu szkodliwego, a także b) Nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez wymienione organizmy 
szkodliwe od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych 
cykli wegetacyjnych w miejscu uprawy lub u roślin 
wrażliwych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

29. Rośliny z rodzaju Prunus L., przeznaczone do 
uprawy, z wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów 
występowania Apricotcheorotic leafroil mycoplasm, 

Xhanthomonas camprestis pv pruni i rośliny z rodzaju 
Prunus avium L, przeznaczone do uprawy, z 
wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów 
występowania Cherry necrotic rusty mottle virus. 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
chorób wywoływanych przez ww. organizmy 
szkodliwe. 

 



30. Rośliny z następujących gatunków Prunus 
przeznaczone do uprawy, z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów występowania Sharka virus: 

Prunus amygdalus Barsh, Prunus armeniaca L., 
Prunus blireinana André, Prunus Brigantina Vill, 
Prunus cerasifera Ehrh, Prunus cisterna Hansen, 

Prunus curdica Fenzi, and Fritsch, Prunus domestica 

ssp. Domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L) 
C. K. Schneid ,Prunus domestica ssp. Itálica (Borkh) 
Hegi, Prunus glandulosa Thunb, Prunus holosericea 

Batal, Prunus hortulana Barley, Prunus japónica 

Thunb, Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 

Prunus marítima Marsh, Prunus nume Sieb. and Zucc, 
Prunus nigra Ait, Prunus persica (L) Barsch, Prunus 

salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr, 
Prunus spinosa L., Prunus tormentosa Thunb, Prunus 

triloba Lindl i inne gatunki Prunus wrażliwe na 
Sharka virus. 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Rośliny, 
z wyjątkiem pochodzących z nasion: 1. - Zostały 
oficjalnie oznaczone znakiem systemu certyfikacji 
świadczącym o pochodzeniu w bezpośredniej linii z 
materiałów utrzymywanych w odpowiednich 
warunkach i poddanych urzędowym badaniom w 
kierunku Sharka virus za pomocą odpowiednich 
wskaźników lub równorzędnych metod, które w 
konsekwencji wykażą brak obecności ww. organizmu 
szkodliwego albo 2.- Pochodzą w bezpośredniej linii z 
materiałów utrzymywanych w odpowiednich 
warunkach, które w ostatnich trzech pełnych cyklach 
wegetacyjnych zostały poddane urzędowym 
badaniom referencyjnym przynajmniej w kierunku 
Sharka virus za pomocą odpowiednich wskaźników 
lub równorzędnych metod, które w konsekwencji 
wykażą brak obecności ww. organizmu szkodliwego, 
a także b) Nie zaobserwowano żadnych objawów 
chorób wywoływanych przez wymienione organizmy 
szkodliwe od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych 
cykli wegetacyjnych w miejscu uprawy lub u roślin 
wrażliwych w jego bezpośrednim sąsiedztwie c) 
Rośliny w miejscu uprawy, które wykazywały objawy 
chorób wywoływanych przez inne podobne wirusy 
lub czynniki chorobotwórcze zostały usunięte. 

 31. Rośliny z rodzaju Prunus L., przeznaczone do 
siewu; 31.1 Pochodzące z krajów, w których 
występują określone organizmy szkodliwe dla 
Prunus L.; 31.2. Z wyjątkiem nasion.  pochodzące z 
krajów, w których występują określone organizmy 
szkodliwe; 31.3. Z wyjątkiem nasion pochodzących z 
krajów pozaeuropejskich, w których stwierdzono 
występowanie określonych organizmów szkodliwych. 
Organizmy szkodliwe, których dotyczy niniejsze 
odniesienie: Dla przypadku 31.1. Tomato ringspot 

virus. Dla przypadku 31.2. Cherry raspleaf virus 

(American), Peach mosaic virus (American), Peach 

phony rickettsia, Peach rosette mycoplasm, Peach 

yellow mycoplasm, Plum line pattern virus 

(American), X-disease mycoplasm oraz dla przypadku 
31.3. Little cherry pathogen. 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) 
Rośliny:1. - Zostały oficjalnie oznaczone znakiem 
systemu certyfikacji świadczącym o pochodzeniu w 
bezpośredniej linii z materiałów utrzymywanych w 
odpowiednich warunkach i poddanych urzędowym 
badaniom w kierunku wymienionych organizmów 
szkodliwych za pomocą odpowiednich wskaźników 
lub równorzędnych metod, które w konsekwencji 
wykażą brak obecności ww. organizmu szkodliwego 
albo 2.- Pochodzą w bezpośredniej linii z materiałów 
utrzymywanych w odpowiednich warunkach, które w 
ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych 
zostały poddane urzędowym badaniom 
referencyjnym przynajmniej w kierunku 
wymienionych organizmów szkodliwych  za pomocą 
odpowiednich wskaźników lub równorzędnych metod, 
które w konsekwencji wykażą brak obecności ww. 
organizmu szkodliwego, a także b) Nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez wymienione organizmy 
szkodliwe od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub u roślin 
wrażliwych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

32. Rośliny z rodzaju Rubus L., przeznaczone do 
siewu, z wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów 
występowania Arabis mosaics virus, Raspberry 

ringspot virus 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
chorób wywoływanych przez Strawberry 

latentringspot virus, Tomato black ring virus  



33. Rośliny z rodzaju Rubus L.,  przeznaczone do 
siewu z wyjątkiem nasion 33.1. Pochodzące z krajów, 
w których występują określone organizmy szkodliwe 
dla Rubus L 33.2. Z wyjątkiem nasion pochodzących 
z krajów pozaeuropejskich, w których stwierdzono 
występowanie określonych organizmów 
szkodliwych.Organizmy szkodliwe, których dotyczy 
niniejsze odniesienie: - dla przypadku wymienionego 
w pkt. 33.1; Tomato ringspot virus, Black raspberry 

latent virus, Cherry leafroll virus, Prunus necrotic 

ringspot virus i dla przypadku wymienionego w pkt. 
33.2. Raspberry leaf curl virus 

a) Rośliny muszą być wolne od mszyc, w tym ich jaj 
b) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 1. –
Rośliny 1.1.- Zostały oficjalnie oznaczone znakiem 
systemu certyfikacji świadczącym o pochodzeniu w 
bezpośredniej linii z materiałów utrzymywanych w 
odpowiednich warunkach i poddanych urzędowym 
badaniom w kierunku wymienionych organizmów 
szkodliwych za pomocą odpowiednich wskaźników 
lub równorzędnych metod, które w konsekwencji 
wykażą brak obecności ww. organizmu szkodliwego 
albo1.2.- Pochodzą w bezpośredniej linii z 
materiałów utrzymywanych w odpowiednich 
warunkach, które w ostatnich trzech pełnych cyklach 
wegetacyjnych zostały poddane urzędowym 
badaniom referencyjnym przynajmniej w kierunku 
wymienionych organizmów szkodliwych za pomocą 
odpowiednich wskaźników lub równorzędnych metod, 
które w konsekwencji wykażą brak obecności ww. 
organizmu szkodliwego, a także b) Nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez wymienione organizmy 
szkodliwe od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych 
cykli wegetacyjnych w miejscu uprawy lub u roślin 
wrażliwych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

34. Rośliny z rodzaju Fragaria (Tourn.) L., 
przeznaczone do siewu z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów występowania Phytophthora 

fragarias, Xanthomonas  fragarias, Arabis mosaic 

virus, raspberry ringspot virus, Strawberry latent 

ringspot virus, Tomato balck ring virus 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych 
objawów chorób wywoływanych przez ww. 
organizmy szkodliwe. 

35. Rośliny z rodzaju Fragaria (Tourn.) L., 
przeznaczone do siewu z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów występowania Strawberry latent 

C virus, Strawberry veinbanding virus, Strawberry 

witches broom pathogen, Strawberry yellow edge 

virus, Strawberry crinkle virus 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Rośliny, 
z wyjątkiem pochodzących z nasion: 1. - Zostały 
oficjalnie oznaczone znakiem systemu certyfikacji 
świadczącym o pochodzeniu w bezpośredniej linii z 
materiałów utrzymywanych w odpowiednich 
warunkach i poddanych urzędowym badaniom w 
kierunku wymienionych organizmów szkodliwych za 
pomocą odpowiednich wskaźników lub 
równorzędnych metod, które w konsekwencji wykażą 
brak obecności ww. organizmu szkodliwego albo 2.- 
Pochodzą w bezpośredniej linii z materiałów 
utrzymywanych w odpowiednich warunkach, które w 
ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych 
zostały poddane urzędowym badaniom 
referencyjnym przynajmniej w kierunku 
wymienionych organizmów szkodliwych za pomocą 
odpowiednich wskaźników lub równorzędnych metod, 
które w konsekwencji wykażą brak obecności ww. 
organizmu szkodliwego, a także b) Nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez wymienione organizmy 
szkodliwe od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy lub u roślin 
wrażliwych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

36. Rośliny z rodzaju Rosa L., przeznaczone do 
uprawy, z wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów 
występowania Rose wilt. 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych 
objawów chorób wywoływanych przez Rose wilt. 

37. Rośliny z rodzaju Humulus lupulus z wyjątkiem 
nasion zebranego chmielu 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano objawów 
Certicillium alboatrumen. 



38.1. Rośliny z rodzaju Beta spp, przeznaczone do 
siewu z wyjątkiem nasion. 38.1. Pochodzące ze 
wszystkich krajów 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych 
objawów chorób wywoływanych przez Beet curly top 

virus 

38.2. Rośliny z rodzaju Beta spp, przeznaczone do 
siewu z wyjątkiem nasion 38.2. Pochodzące z krajów, 
w których stwierdzono obecność Beet leaf curl virus 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) W 
regionie uprawy nie stwierdzono występowania Beet 

leaf curl virus b) Od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez Beet curly top virus 

39. Rośliny, z wyjątkiem nasion, z rodzaju Apium, 

Allium, oprócz A. Sativum, Beta i Daucus  

 

a) Do świadectwa  fitosanitarnego należy załączyć 
dodatkową deklarację , że rośliny pochodzą z krajów 
uznanych za wolne od Leptinotarsa decemlineata 
albo b) Rośliny powinny być pozbawione liści. 

40. Rośliny, z wyjątkiem nasion, z rodzaju Brasicca 
(oprócz B. Oleracea L., var gemminifera D.C.), 

Cichorium (oprócz C. Intybus), Lactuca, 

Petrosilenum, Spinacea.  

Do świadectwa fitosanitarnego należy załączyć 
dodatkową deklarację , że rośliny pochodzą z krajów 
uznanych za wolne od Leptinotarsa decemlineata. 

 
41. Rośliny z rodzaju Chrysanthemum, Dianthus i 
Pelargonium, z wyjątkiem nasion 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Nie 
zaobserwowano żadnych objawów skażenia 
Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, 

Spodoptera littoralis (Boisd.) lub Spodoptera litura 

(F.) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy albo b) rośliny 
zostały poddane odpowiednim zabiegom przeciw 
wymienionym organizmom szkodliwym 

42. Rośliny z rodzaju Chrysanthemum, z wyjątkiem 
nasion 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Rośliny 
są najwyżej trzecim pokoleniem pochodzącym z 
materiału uznanego za wolny od Chrysanthemun 

stunt viroid w wyniku badań wirusologicznych albo 
rośliny pochodzą bezpośrednio z materiału, którego 
reprezentatywna 10-procentowa próbka materiału 
uznanego za wolny od Chrysanthemun stunt viroid w 
wyniku urzędowych badań wirusologicznych 
przeprowadzonych w okresie kwitnienia, b) 
Świadectwo urzędowe zostało wydane przed 
upływem 48 godzin poprzedzających zadeklarowany 
czas wysyłki c) Rośliny i szczepy pochodzą z miejsca 
uprawy 1,- w którym, na podstawie urzędowej 
inspekcji przeprowadzanej przynajmniej raz w 
miesiącu, w ostatnich trzech miesiącach 
poprzedzających wysyłkę nie zaobserwowano 
żadnych objawów Puccinia hariana. 2,- którego 
bezpośrednie sąsiedztwo uznano za wolne Puccinia 

hariana w okresie ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających wysyłkę d) W przypadku 
nieukorzenionych szczepów nie wystąpiły objawy 
Didymella chrysanthemi ani w szczepach, ani 
pochodzących od nich roślinach, albo w przypadku 
ukorzenionych szczepów nie zaobserwowano 
żadnych objawów D. Chrysanthemi ani w szczepach, 
ani w ich otoczeniu. 

 



43. Rośliny z rodzaju Dianthus caryophillus, z 
wyjątkiem nasion 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że a) Rośliny 
pochodzące ze szczepów uznanych za wolne od 
Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, 

Pseudomonas woodsii i Phialophora cinerescens na 
podstawie urzędowo uznawanych badań 
przeprowadzonych w okresie ostatnich dwóch lat. b) 
Od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano objawów chorób wywoływanych 
przez ww. organizmy szkodliwe. 

 
44. Rośliny z rodzaju Gladiolus 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) 1,- 
Rośliny pochodzące z kraju uznanego za wolny od 
Uramyces spp i Ditylenchus dipsaci albo 2,- Od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano obecności 
Uramyces spp ani Ditylenchus dipsaci b) Do 
świadectwa fitosanitarnego należy załączyć 
deklarację dodatkową, której treść będzie 
wskazywać na spełnienie warunków podanych w 
niniejszym ustępie. 45.1. Rośliny z rodzaju Pelargonium X.  Horrorum, 

w tym P. Zonale i P.X. Domesticum, z wyjątkiem 
nasion przeznaczonych do siewu i pochodzących z 
krajów występowania Tomato ring spot virus 45.1. Z 
krajów występowania Xiphinema americanum lub 
innych nosicieli Tomato ring spot virus 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: a) 
Pochodzą bezpośrednio ze szkółek nieskażonych 
Tomato ring spot virus albo b) Są najwyżej czwartym 
pokoleniem pochodzącym ze szczepu uznanym za 
wolny od Tomato ring spot virus na podstawie 
urzędowo zaakceptowanych badań wirusologicznych. 

45.2. Rośliny z rodzaju Pelargonium X.  Horrorum, 

w tym P. Zonale i P.X. Domesticum, z wyjątkiem 
nasion przeznaczonych do siewu i pochodzących z 
krajów występowania Tomato ring spot virus 45.2. Z 
krajów występowania Xiphinema americanum lub 
innych nosicieli Tomato ring spot virus 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) 
Pochodzą bezpośrednio ze szkółek nieskażonych 
Tomato ring spot virus albo b) Są najwyżej czwartym 
pokoleniem pochodzącym ze szczepu uznanym za 
wolny od Tomato ring spot virus na podstawie 
urzędowo zaakceptowanych badań wirusologicznych. 

46.1. Rośliny z rodzaju Apium graveolens, 

Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus 

caryophyllus, Gerbera, Gypsophila, przeznaczone 
do siewu z wyjątkiem nasion. 46.1. Pochodzące ze 
krajów EWG lub z innych krajów,w których nie 
stwierdzono obecności: Amauromyza maculosa, 

Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae, Liriomyza 

trifolii lub w przypadku wystąpienia Liriomyza trifolii 
zastosowano środki odpowiadające działaniom EWG 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Nie 
zaobserwowano w miejscu uprawy żadnych objawów 
skażenia Liriomyza trifolii na podstawie urzędowych 
inspekcji przeprowadzanych przynajmniej raz w 
miesiącu w okresie ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających zbiór albo b) Rośliny, a w 
przypadku szczepów, rośliny-matki zostały objęte 
urzędowo zaakceptowanym i kontrolowanym 
systemem mającym na celu eradykację Liriomyza 

trifolii. 

46.2. Rośliny z rodzaju Apium graveolens, 

Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus 

caryophyllus, Gerbera, Gypsophila,przeznaczone 
do siewu z wyjątkiem nasion. 

46.2. Pochodzące ze krajów Ameryk lub z innych 
krajów,w których nie stwierdzono obecności: 
Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, 

Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii lub w przypadku 
wystąpienia Liriomyza trifolii zastosowano środki 
odpowiadające działaniom EWG 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: nie 
zaobserwowano w miejscu uprawy żadnego skażenia 
Liriomyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, 

Liriomyza sativae lub Liriomyza trifolii na podstawie 
urzędowych inspekcji przeprowadzanych 
przynajmniej raz w miesiącu w okresie ostatnich 
trzech miesięcy poprzedzających zbiór. 

 

47. Cebule Tulipa i Narcissus 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
chorób wywoływanych przez Ditylenchus dipsaci. 

48. Łodygi bez liści i korzeni roślin z rodzaju Yuca i 
Dracaena 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny 
pochodzą z obszarów wolnych od Opogona sacchari 
b) W punkcie wjazdu zostaną poddane stosownemu 
zabiegowi fitosanitarnemu. 



49. Rośliny z rodzaju Yuca, Dracaena i Pandanus, 
z wyjątkiem owoców i nasion 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że w 
regionie uprawy w ostatnich dwóch latach 
poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono żadnych 
objawów Opogona sacchari b) Przybędą wolne od 
Diaspinae c) Świadectwo fitosanitarne będzie 
musiało zawierać deklarację dodatkową, której treść 
będzie wskazywać na spełnienie warunków podanych  
w podpunktach a) i b) d) W punkcie wjazdu zostaną 
poddane stosownemu zabiegowi fitosanitarnemu. 

50. Rośliny z rodzaju Orquidaceae, z wyjątkiem 
kwiatów 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że 
przylegająca lub związana pożywka hodowli spełnia 
warunki określone w pkt. 55. 

 
51. Rośliny z rodzaju Ananas bracteatus var., 
striatus 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 1.- 
Rośliny pochodzą z korzenia rośliny-matki 2.- Od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
chorób wywoływanych przez Dismicoccus brevipes, 

Eotetranichus sexmaculatus, Stenoeotarxonemus 

ananas b) Zostaną pozbawione prawdziwych korzeni 
c) Do świadectwa fitosanitarnego należy załączyć 
deklarację dodatkową dotyczącą spełnienia 
warunków określonych w podpunkcie a) d) W 
punkcie wjazdu zostaną poddane stosownemu 
zabiegowi fitosanitarnemu. 

52. Rośliny z korzeniem, zasadzone lub 
przeznaczone do siewu, uprawiane na wolnym 
powietrzu 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce 
uprawy jest wolne od Globodera (Heterodera) 

pallida, Globodera (Heterodera) rostochiensis, 

Synchytrium endobioticum i Carynebacyerium 

sepedonicum 

53. Słoma zbóż 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że została 
zebrana z pól, na których nie uprawia się roślin z 
rodziny psiankowatych w promieniu min. 10 km b) 
Podczas przechowywania i transportu postępowano 
zgodnie z zasadami zapobiegania skażeniu 
Leptinotarsa decemlineata c) Do świadectwa 
sanitarnego należy załączyć deklarację dodatkową 
dotyczącą spełnienia warunku podanego w 
podpunkcie a) d) Import dozwolony w okresie od 1 
czerwca do30 marca. 

54. Sucha trzcina laskowa (Arundo donax L.)  

 

a) Musi być pozbawiona kwiatostanów i kłączy b) 
Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że podczas 
przechowywania i transportu postępowano zgodnie z 
zasadami zapobiegania skażeniu Leptinotarsa 

decemlineata 



55. Pożywki hodowli przylegające do roślin 
zawierających ziemię lub z nimi związane 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 1.- W 
czasie sadzenia pożywka hodowli 1.1. Nie zawierała 
ziemi ani materii organicznej 1.2. Nie zawierała 
szkodliwych owadów lub nicieni, a także została 
poddana stosownemu badaniu lub zabiegowi 
zapewniającemu o tym, że jest wolna od innych 
organizmów szkodliwych, albo 1.3 Została poddana 
stosownemu zabiegowi zapewniającemu o tym, że 
jest wolna od innych organizmów szkodliwych 2.- Po 
zasadzeniu, w okresie dwóch tygodni 
poprzedzających eksport, rośliny zostały pozbawione 
pożywki hodowli, którą pozostawiono jedynie w 
minimalnej ilości potrzebnej wymaganej w 
transporcie, a w przypadku przesadzenia, 
wykorzystana w tym celu pożywka hodowli nie 
zawierała ziemi ani materii organicznej b) Do 
świadectwa fitosanitarnego należy załączyć 
deklarację dodatkową, której treść będzie 
wskazywać na spełnienie warunków podanych w 
niniejszym ustępie. W przypadku przeprowadzenia 
zabiegu należy poinformować o tym fakcie w 
świadectwie fitosanitarnym 

56. Torf 

 

a) Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: 1.- Torf 
pochodzi z krajów wolnych od Leptinotarsa 

decemlineata albo 2.- Pochodzi z torfowisk 
znajdujących się w odległości przynajmniej 10 km od 
uprawy roślin z rodziny psiankowatych, który został 
zebrany z głębokich warstw niedostępnych dla 
Leptinotarsa decemlineata b) Do świadectwa 
fitosanitarnego należy załączyć deklarację 
dodatkową, której treść będzie wskazywać na 
spełnienie warunków podanych w niniejszym ustępie. 

57. Próchnica wytworzona przez dżdżownice 

 

a) Próchnica musi pochodzić z krajów należących do 
EWG b) Próchnicę należy poddać stosownemu 
zabiegowi fitosanitarnemu, który zapewni całkowitą 
eliminację żywych organizmów szkodliwych c) Do 
świadectwa fitosanitarnego należy załączyć 
deklarację dodatkową, której treść będzie 
wskazywać na spełnienie warunków podanych w 
niniejszym ustępie. 

 



 

CZĘŚĆ III - BULWY ZIEMNIAKA 

 
58.1. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.)  

58.1 Pochodzące z krajów należących do EWG 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Bulwy 
ziemniaka pochodzą z krajów wolnych od Leptinotarsa 

decemlineata b) Przed wysyłką zostały odpowiednio 
oczyszczone i zapakowane c) Zostały 
przetransportowane w sposób zapobiegający skażeniu 
Leptinotarsa decemlineata; d) Od rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu 
uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez stolbur. Ponadto należy złożyć 
urzędowe oświadczenie o przestrzeganiu 
wspólnotowych postanowień w zakresie zwalczania 
Cornynebacterium sepedonicum i Synchytrium 

endobioticum. 
58.2. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) 

58.2. Pochodzące ze krajów należących do 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Bulwy 
ziemniaka pochodzą z krajów wolnych od Leptinotarsa 

decemlineata b) Przed wysyłką zostały odpowiednio 
oczyszczone i zapakowane c) Zostały 
przetransportowane w sposób zapobiegający skażeniu 
Leptinotarsa decemlineata d) Od rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu 
uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez stolbur. Ponadto należy złożyć 
urzędowe oświadczenie, że: a) Bulwy pochodzą ze 
stref uznanych za wolne od Synchytrium 
endobioticum innej rasy niż powszechna rasa 
europejska; b) W okresie dziesięciu lat w miejscu 
uprawy i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawó Synchitrium 

endobioticum c) W kraju pochodzenia przestrzegano 
warunków uznanych za różnorzędne ze 
wspólnotowymi postanowieniami w sprawie 
zwalczania Corynebacterium sepedonicum, jeśli w 
niniejszym państwie stwierdzono występowanie tego 
organizmu. 

58.3. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.). 

58.3.Pochodzące z Ameryki i krajów nienależących 
do EWG, w których występuje Potato spindle tuber 

viroid, z wyjątkiem młodych ziemniaków 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Bulwy 
ziemniaka pochodzą z krajów wolnych od Leptinotarsa 

decemlineata b) Przed wysyłką zostały odpowiednio 
oczyszczone i zapakowane c) Zostały 
przetransportowane w sposób zapobiegający skażeniu 
Leptinotarsa decemlineata; d) Od rozpoczęcia 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu 
uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów chorób 
wywoływanych przez stolbur. Ponadto należy 
zahamować zdolność kiełkowania bulw za pomocą 
stosownego zabiegu. 

59. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) – 
sadzeniaki 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce 
uprawy jest wolne od Globodera rostrochiensis i 
Glodobera pallida 



 

CZĘŚĆ V – NASIONA 

 
60. Nasiona lucerny (Medicago sativa ) 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ditylenchus dipsaci, albo b) Przed 
eksportem zostały poddane zabiegowi fumigacji 

 61. Nasiona lucerny (Medicago sativa ) w których 
nie stwierdzono obecności Corynebacterium 

insidiosum 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:  a) W 
okresie dziesięciu lat w miejscu uprawy i jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano 
żadnych objawów Corynebacterium insidiosum b) 
Uprawa należy do odmian uznanych za wyjątkowo 
odporne na Carynebacterium insidiosum albo - 
Uprawa, z której pochodzą nasiona, od czasu 
zasadzenia nie rozpoczęła jeszcze czwartego pełnego 
cyklu wegetacyjnego, a także zapewniła nie więcej niż 
jeden zbiór - Zawartość substancji obojętnej nie 
przekracza 0,1% wyznaczonej masy, zgodnie z 
zasadami stosowanymi w certyfikacji nasion 
przeznaczonych do celów handlowych w EWG c) Od 
rozpoczęcia ostatnich dwóch cykli wegetacyjnych w 
miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
nie zaobserwowano żadnych objawów występowania 
Corynebacterium insidiosum, a w jego sąsiedztwie – 
Medicagosativa d) Uprawa jest prowadzona w 
miejscu, w którym w okresie ostatnich trzech lat od 
zasadzenia nie uprawiano Medicago sativa.  

62. Nasiona groszku (Pisum sativum L.) 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Rośliny 
pochodzą z obszarów, w których nie stwierdzono, w 
stosownym okresie, obecności Pseudomonas pisi b) 
Od rozpoczęcia ostatnich dwóch pełnych cykli 
wegetacyjnych w miejscu uprawy nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania Pseudomonas pisi 

63. Nasiona pomidora (Solanum Lycopersicum ) 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Nasiona 
uzyskano za pomocą odpowiedniej metody ekstrakcji 
kwasem lub innym równorzędnym sposobem b) 
Nasiona pochodzą z regionów występowania 
Corybacterium michiganense, Xanthomonas 

versicatoria lub Potato spindle tuber viroid albo c) Od 
rozpoczęcia ostatnich dwóch pełnych cykli 
wegetacyjnych w miejscu uprawy nie zaobserwowano 
żadnych objawów chorób wywoływanych przez ww. 
organizmy szkodliwe, albo d) Nasiona poddano 
urzędowym badaniom referencyjnym przynajmniej w 
kierunku wymienionych organizmów szkodliwych, 
przeprowadzonych na podstawie reprezentatywnych 
próbek i z zastosowaniem właściwych metod, które 
pozwoliły stwierdzić, że są wolne od niniejszych 
organizmów szkodliwych. 

64. Nasiona soi (Glycine max L. Merril) 
przeznaczone do siewu 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od 
rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych 
objawów Pseudomonas glycinea 



 

65. Nasiona bawełny (Gossypium sp) 
przeznaczone do siewu 

 

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a) Torebki 
nasienne zostały oddzielone (odziarnione) metodą 
kwasową albo b) Należy złożyć urzędowe 
oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie 
zaobserwowano żadnych objawów Glomerella 

gossypii, a także przebadana reprezentatywna próbka 
była wolna od Glomerellag gossypii 

66. Nasiona słonecznika (Helianthus annuus) 
przeznaczone do siewu lub pochodzące z krajów, w 
których wykryto <<rasę3>> grzyba Plasmopara 
halstedii 
 

Do świadectwa fitosanitarnego należy załączyć 
deklarację dodatkową potwierdzającą pochodzenie 
nasion z regionu wolnego od Plasmopara halstedii  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK V 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE ARTYKUŁY, W KTÓRYCH 
IMPORCIE NA WYSPY KANARYJSKIE WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO 

FITOSANITARNE 

1. Rośliny sadzone lub przeznaczone do siewu zawierające nasiona 
2. Następujące części roślin  

a) Kwiaty cięte roślin ozdobnych 
b) Świeże owoce 
c) Rośliny i świeże warzywa strączkowe 
d) Korzenie i kłącza 
e) Bulwy  
f) Cebule 

3. Drewno : Castanea, Quercus, Ulmus, Eucalytus, Acer saccharum, 

Platanus 
4. Kora odseparowana Quercus L., oprócz Quercus suber L. 
5. Torf 
6. Próchnica wytworzona przez dżdżownice 
7. Pożywki hodowli 
8. Pożywki hodowli przylegające do roślin lub z nimi związane 
9. Tytoń w gałęziach lub nieobrobiony ; odpady tytoniowe 
10.Ziarna zbóż i roślin strączkowych suche granulowane, wysuszone lub 

opakowane nieobrobione 
11.Słoma zbóż 
12.Trzciny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK VI 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE ARTYKUŁY PODLEGAJĄCE 
KONTROLI LUB INSPEKCJI FITOSANITARNEJ W PUNKCIE WJAZDU  

– wg klasyfikacji towarów przedstawianych do odprawy celnej 

Ex.01.06. 

Owady, roztocza i nicienie w każdej fazie rozwoju 

06.01. 

Cebule, cebulki, bulwy, korzenie podziemne, pędy, kłącza w okresie odpoczynku 
wegetacyjnego, wegetacji lub kwitnienia 

Ex.06.02. 

Pozostałe rośliny i żywe korzenie, w tym szczepy i rośliny szczepione z 
wyjątkiem roślin akwariowych 

Ex.06.03 

Kwiaty i pąki, cięte, w formie gałęzi, ozdobne, świeże lub suche, z wyjątkiem 
wybielanych, barwionych, impregnowanych lub poddanych innego rodzaju 
obróbce  

Ex.06.04.B 

Listowie, listy, gałęzie lub inne części roślin, ziół i mchów w formie gałęzi, 
ozdobne, świeże lub suche, z wyjątkiem wybielanych, barwionych, 
impregnowanych lub poddanych innego rodzaju obróbce oraz kwiatów i pąków 
wymienionych w pkt. 06.03. 

07.01. 

Rośliny strączkowe i warzywa świeże lub mrożone 

07.05. 

Rośliny strączkowe w suchych strąkach, pozbawione strąków, w tym obrane lub 
rozdzielone  

07.06. 

Korzenie tapioki, maranty, salepu, batatów, pochrzynu i innych podobnych 
korzeni i bulw bogatych w skrobię lub insulinę, w tym suszone lub krojone; sago 
[mączka z wnętrza palmy sagowej] 

08.01 do 08.09. 

Owoce jadalne 



 

08.12. 

Owoce suszone (inne niż zawarte w pkt. od 08.01 do 08.05. włącznie) 

Ex. 08.13 

Skórka owoców cytrusowych, melonów i innych owoców świeżych lub suszonych 

Ex. 09.01. 

Kawa niepalona, niepozbawiona kofeiny 

Ex. 09.02. 

Świeża herbata 

09.02. 

Yerba mate 

09.02. do 09.10 

Przyprawy 

10.01 do 10.07  

Zboża 

11.01 

Mąka zbożowa 

Ex. 11.02. 

Kasze i semoliny, ziarna łuskane (obłuskane lub wyłuskane), w tym krojone, 
rozdzielone, ziarna perełkowe, ziarna wyłącznie rozdzielone 

11.04. 

Mąka z roślin strączkowych o suchych strąkach zawartych w pkt. 07.05 lub z 
owoców określonych w rozdz. 8, mąki i semoliny z palmy sagowej oraz korzeni i 
bulw wymienionych w pkt. 07.06. 

11.07.A 

Słód niepalony 

12.01. 

Nasiona i owoce oleiste, w tym łamane 

12.02. 

Mączki z nasion i owoców oleistych bez oddziarniania, z wyjątkiem mączki z 
gorczycy 

12.03. 



 

Nasiona, zarodniki i owoce przeznaczone do siewu 

Ex. 12.04. 

Burak cukrowy (w tym krojony) świeży; trzcina cukrowa 

12.06. 

Chmiel (szyszki i lupulina) 

12.07. 

Rośliny, części roślin, nasiona i owoce gatunków wykorzystywanych głównie w 
przemyśle perfumeryjnym, medycynie lub w celach owadobójczych, 
pasożytobójczych i podobnych, świeże lub suszone, w tym cięte, mielone lub 
sproszkowane. 

12.07. 

Korzenie cykorii, świeże lub suszone, w tym cięte, niepalone; szarańczyn 
strąkowy świeży lub suszony, w tym mielony lub sproszkowany; pestki owoców 
i produkty roślinne stosowane głównie w żywieniu ludzi niewymienione w 
pozostałych punktach 

12.07. 

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, w tym siekane 

12.07. 

Buraki, rzepy, korzenie pastewne, siano, lucerna, sparceta, koniczyna, kapusta 
pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne 

Ex. 14.01. 

Materiały roślinne stosowane głównie do wyplatania (wiklina, trzcina, bambus, 
rattan, sitowie, łoziny, rafia, łyko lipowe itp.) 

14.02. 

Materiały roślinne stosowane głównie do wyściełania (kapok, włosy roślinne lub 
zostera morska), ułożone w warstwę, bądź nie lub z materiałem nośnym. 

14.03. 

Materiały roślinne gatunku używanego głównie na miotły i szczotki (sorgo, 
piavasa, itp. ) 

14.05. 

Produkty roślinne nie wyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej 

18.01.A  

Ziarno kakaowe w całości lub rozdzielone, surowe 



 

18.02. 

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 

23.02. 

Otręby, mąki razowe oraz inne produkty, w formie ziaren lub nie, uzyskane w 
wyniku przesiania, zmielenia, czy innego przetwarzania zbóż bądź roślin 
strączkowych 

23.04. 

Wytłoki, pulpa z oliwek oraz inne produkty uzyskane w wyniku ekstrakcji oliw 
roślinnych, z wyjątkiem osadów i szlamów olejowych 

23.06 

Produkty pochodzenia roślinnego wykorzystywane w żywieniu zwierząt nie 
wyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej, z wyjątkiem pulpy z owoców 

24.01 

Tytoń w gałęziach lub nieobrobiony, odpady tytoniowe 

27.03 

Pozostały, w tym tytoń aglomerowany w formie liści 

Ex. 31.01 

Nawozy naturalne pochodzenia roślinnego niepoddawane obróbce chemicznej  

Ex 44.01 B  

Drewno w postaci wiórów i kawałków (z wyjątkiem trocin) 

44.03 

Drewno surowe również pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione 

44.04 

Drewno ociosane 

44.05 

Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, 
lecz dalej nieobrobione, o grubości przekraczającej 5 mm. 

Ex. 44.07 

Podkłady kolejowe drewniane z wyjątkiem iniektowanych lub impregnowanych 

Ex. 44.09 



 

Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; drewniane pale, paliki, kołki, 
zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; wióry; drewno ciągnione; papierówka w 
wiórach lub kawałkach; tyczki drewniane zgrubnie przycięte, ale nietoczone, 
niewygięte ani w inny sposób nieobrobione, nadające się do produkcji lasek, 
parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych;  

44.14 

Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, 
lecz dalej nieobrobione, o grubości nieprzekraczającej 5 mm; arkusze forniru i 
arkusze do produkcji sklejki, o grubości nieprzekraczającej 5 mmde igual 
espesor 

44.21 

Drewniane skrzynie, pudła, klatki, bębny i opakowania podobne 

Ex. 44.22. A  

Klepki z drewna dębowego lub kasztanowego heblowane lub nie 

Ex. 45.01 

Korek naturalny surowy; odpady korka 

45.02 

Korek naturalny, w postaci prostokątnych lub kwadratowych bloków, płyt, 
arkuszy lub pasów do produkcji korków lub zatyczek 

54.02 

Len, surowy lub obrabiany, ale nieprzędzony: pakuły lniane i odpady lnu 
(włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną) 

55.01. 

Bawełna, niezgrzebna i nieczesana 

55.02. A 

Linters bawełniany surowy 

55.03. 

Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną) 
niezgrzebnych lub nieczesanych 

57.01. 

Konopie siewne (Cannabis sativa), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone; 
pakuły i odpady konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką 
rozwłóknioną) 

57.02. 



 

Manila (włókno banana manilskiego, Musa testilis) surowy lub obrabiany, ale 
nieprzędzony: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy lub 
szarpanką rozwłóknioną) 

57.03. 

Przędza z juty lub z pozostałych łykowych włókien przędnych nie ujęta w innych 
punktach, surowa, zgrubnie obrobiona lub przerobiona w inny sposób lecz 
nieprzędziona; odpady z nich (włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką 
rozwłóknioną) 

57.04. 

Pozostałe włókna roślinne, surowe lub przerobione lecz nieprzędzione; odpady z 
nich (włącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK VII 

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE ARTYKUŁY PODLEGAJĄCE 
KONTROLI LUB INSPEKCJI FITOSANITARNEJ POPRZEDZAJĄCEJ 

EKSPORT 

– wg klasyfikacji towarów przedstawianych do odprawy celnej 

 

Ex .01.06. 

Owady, roztocza i nicienie w każdej fazie rozwoju 

06.01. 

Cebule, cebulki, bulwy, korzenie podziemne, pędy, kłącza w okresie odpoczynku 
wegetacyjnego, wegetacji lub kwitnienia 

Ex.06.02. 

Pozostałe rośliny i żywe korzenie, w tym szczepy i rośliny szczepione z 
wyjątkiem roślin akwariowych i grzybni 

Ex.06.03. 

Kwiaty i pąki cięte, w formie gałęzi, ozdobne, świeże 

Ex.06.04 B 

Listowie, liście, gałęzie i inne części roślin, ziół i mchów  w formie gałęzi, 
ozdobne, świeże 



 

07.01. 

Rośliny strączkowe i warzywa świeże lub mrożone 

07.05. 

Rośliny strączkowe w suchych strąkach, pozbawione strąków, w tym obrane lub 
rozdzielone 

08.01. do 08.09. 

Owoce jadalne 

10.01. do10.07. 

Zboża 

12.01. 

Nasiona i owoce oleiste, w tym łamane 

12.03. 

Nasiona, zarodniki i owoce przeznaczone do siewu 

12.06. 

Chmiel (szyszki i lupulina) 

27.03. 

Torf (w tym torf przeznaczony na ściółkę dla zwierzą) i jego aglomeraty 

Ex. 31.01. 

Nawozy naturalne pochodzenia roślinnego niepoddawane obróbce chemicznej 

44.03. 

Drewno surowe również pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione 

44.04. 

Drewno ociosane 

44.05. 

Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, 
lecz dalej nieobrobione, o grubości przekraczającej 5 mm 

Ex.45.01. 

Korek naturalny surowy; odpady korka 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK VIII 

PUNKTY LEGALNEGO WJAZDU NA WYSPY KANARYJSKIE 

a) Miejsca odpraw celnych w portach morskich: El Hierro, Fuerteventura, 
Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Tenerife;  

b) Miejsca odpraw celnych w portach lotniczych El Hierro, Fuerteventura, La 
Gomera, Las Palmas de Gran Canarias, Lanzarote, Santa Cruz de La 
Palma, Santa Cruz de Tenerife. 



 

 
 


