DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Poz. 774

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości
owoców pomidora (ToBRFV)2)
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin
przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV), zwanego dalej „ToBRFV”, w tym:
a)

metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ToBRFV,

b) metody wykrywania i identyfikacji ToBRFV,
c)

warunki przemieszczania roślin gatunków Solanum lycopersicum L. oraz Capsicum annuum, przeznaczonych do
sadzenia, podatnych na porażenie przez ToBRFV, zwanych dalej „roślinami podatnymi”;

2)

wymogi szczególne, ze wskazaniem wymogów, które powinny być zawarte w fitosanitarnym świadectwie eksportowym lub fitosanitarnym świadectwie reeksportowym, jeżeli rośliny podatne są wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium;

3)

rośliny podatne, które są zaopatrywane w:
a)

paszport roślin i które powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczeniem na tym terytorium zostać poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji albo w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe i które powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach trzecich,
z których pochodzą lub są wysyłane;
4)

zakres, w jakim do ToBRFV stosuje się przepisy dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii.

§ 2. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, przeprowadza
kontrole występowania ToBRFV.

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 2258).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1615 z dnia
26 września 2019 r. ustanawiającej środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa
brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) (Dz. Urz. UE L 250 z 30.09.2019, str. 91).
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2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2019/1615 z dnia 26 września 2019 r. ustanawiającej środki nadzwyczajne zapobiegające
wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)
(Dz. Urz. UE L 250 z 30.09.2019, str. 91), zwanej dalej „decyzją 2019/1615”.
§ 3. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje określone w art. 3 decyzji 2019/1615, w szczególności przez ich
udostępnienie na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.
§ 4. Rośliny podatne pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w celu wyprowadzenia do innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin oraz spełniają jeden z wymogów określonych w art. 5 decyzji 2019/1615.
§ 5. Rośliny podatne pochodzące z państw trzecich mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub przemieszczane na tym terytorium, jeżeli zostały zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne
świadectwo reeksportowe oraz:
1)

spełniają jeden z wymogów określonych w art. 6 decyzji 2019/1615;

2)

zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej.

§ 6. Do ToBRFV stosuje się przepisy dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii w zakresie określonym w art. 5
ust. 1, art. 14 ust. 1 i 3–7, art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE
(Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.3)).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 i Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019,
str. 77.

