
 

EUROAZJATYCKA KOMISJA GOSPODARCZA 

RADA 

POSTANOWIENIE 

5 października 2021 r. Nr 98 m. Nur-Sułtan 

o zmianie Jednolitych Kwarantannowych Wymagań Fitosanitarnych, 

obowiązujących w stosunku do produktów kwarantannowych i organizmów 

kwarantannowych na granicy celnej i na obszarze celnym 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 

Zgodnie z art. 59 punkt 3 Umowy o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z 

dnia 29 maja 2014 roku oraz punktami 55 i 1 załącznika nr 23 do Regulaminu 

Pracy Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, zatwierdzonego Postanowieniem 

Najwyższej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej nr 98 z dnia 23 grudnia 2014 

roku, Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanawia: 

1. W Jednolitych Kwarantannowych Wymaganiach Fitosanitarnych, 

obowiązujących w stosunku do produktów kwarantannowych i organizmów 

kwarantannowych na granicy celnej i na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej, zatwierdzonych Postanowieniem Rady Euroazjatyckiej Komisji 

Gospodarczej nr 157 z dnia 30 listopada 2016 roku, wprowadzić zmiany zgodnie 

z załącznikiem.  

2. Niniejsze Postanowienie nabiera mocy prawnej po upływie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jego urzędowej publikacji. 
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Członkowie Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej: 

Członkowie Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej: 

Republika 

Armenii 

Republika 

Białorusi 

Republika 

Kazachstanu 

Republika 

Kirgiska 

Federacja 

Rosyjska 

[pieczęć] [pieczęć] [pieczęć] [pieczęć] [pieczęć] 

M. Grigorian I. Pietriszenko A. Smaiłow A. Żaparow A. Owierczuk 
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ZAŁĄCZNIK 

do Postanowienia Rady Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 5 

października 2021 roku Nr 98 

ZMIANY wprowadzone do Jednolitych Kwarantannowych Wymagań 

Fitosanitarnych, obowiązujących w stosunku do produktów 

kwarantannowych i organizmów kwarantannowych na granicy celnej i na 

obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 

1. W punkcie 19 skreślić słowa „próbek bulw” i „bulw”. 

2. w tabeli 1: 

a. w rubryce drugiej: 

punkt 7 po słowach „roślin jagodowych” uzupełnić słowami 

„, oprócz nasion ziemniaków (Solanum tuberosum)”; 

w punkcie 9 skreślić słowa „z 0904”; 

w punkcie 20 skreślić słowa „wiśni dzikiej (Prunus avium), wiśni 

pospolitej (Cerasus vulgaris, Prunus cerasus); 

w punkcie 35 słowa „Thuja, Taxus, Pinus” zastąpić słowami „tuja Thuja i 

cis Taxus”; 

b. w rubryce trzeciej: 

punkt 15 po słowach „(Malacosoma americanum),” uzupełnić słowami 

„oprzędnicy jesiennej (Hyphantria cunea),”, po słowach „(Xylella fastidiosa),” 

uzupełnić słowami „(Monilinia fructicola),”;  

w punkcie 16: 

słowa „(Numonia pyrivorella),” skreślić; 

zdanie trzecie po słowach „(Quadraspidiotus perniciosus),” uzupełnić 
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słowami „(Chrysomphalus dictyospermi), (Aonidiella aurantii),”; 

w punkcie 17 słowa „brunatnej zgnilizny drzew pestkowych (Molinia 

fructicola)” skreślić; 

zdanie drugie punktu 18 sformułować następująco: „Muszą pochodzić ze 

stref wolnych od potiwirusa ospy śliwek (Plum рох potyvirus)”; 

w punkcie 19 skreślić słowa „choroby Pierce’a na winorośli (Хуlella 

fastidiosa), brunatnej zgnilizny drzew owocowych (Monilinia fructicola),”;  

w punkcie 24: 

słowa „miniarki ciepłolubki (Liriomyza trifolii),”, „nasionnicy 

czeremchówki (Rhagoletis cingulata),”, „miniarki warzywnej (Liriomyza 

sativae),”, „miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis)” skreślić; 

po słowach „(Cydia prunivora),” dodać słowa (Naupactus leucoloma),”, 

po słowach „(Frankliniella occidentalis),” dodać słowa „(Anthonomus 

signatus),”, po słowach „(Aleurocanthus woglumi),” dodać słowa „(Rhagoletis 

mendax),“; 

w punkcie 25: 

słowa „miniarki ciepłolubki (Liriomyza trifolii),”, „nasionnicy 

czeremchówki (Rhagoletis cingulata),”, „miniarki warzywnej (Liriomyza 

sativae),”, „miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis)” skreślić; 

po słowach „(Cydia prunivora),” dodać słowa „(Naupactus leucoloma),”, 

po słowach „(Frankiniella occidentalis),” dodać słowa „(Anthonomus 

signatus),”, po słowach „(Aleurocanthus woglumi),” dodać słowa „(Rhagoletis 

mendax),”; 

w punkcie 26 słowa „(Anthonomus signatus)” skreślić; 

w punkcie 27 słowa „(Anthonomus signatus)” zastąpić słowami 

„(Impatiens necrotic spot tospovirus)”; 

punkt 29 sformułować następująco: „muszą pochodzić ze stref wolnych od 
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choroby Pierce’a (Xylella fastidiosa), (Margarodes vitis) oraz z miejsc i (lub) 

punktów produkcji, wolnych od bakteryjnej nekrozy winorośli (Xylophilus 

ampelinus), (Pseudococcus citriculus), (Maconellicoccus hirsutus), woskownika 

szklarniowego (Ceroplastes rusci), (Aonidiella aurantii), (Chrysomphalus 

dictyospermi), (Xiphinema rivesi), pierścieniowej plamistości maliny 

(Raspberry ringspot nepovirus), pierścieniowej plamistości tytoniu (Tobacco 

ringspot nepovirus), pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot 

nepovirus), (Peach rosette mosaic nepovirus), zamierania korzeni 

(Phymatotrichopsis omnivora), filoksery winiec (Viteus vitifoliae), (Candidatus 

Phytoplasma vitis). Wwożenie ze stref, miejsc i punktów występowania 

pluskwiaka morwowca (Pseudococcus comstocki) i (Ceroplastes japonicus) jest 

dopuszczalne pod warunkiem odkażenia partii towaru podlegającego 

kwarantannie z wpisaniem odpowiedniej informacji do świadectwa 

fitosanitarnego”; 

w punkcie 30: 

po słowach „(Tomato spotted wilt virus),” dodać słowa „wiroida 

wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), wiroida 

karłowatości złocienia (Chrysanthemum stunt pospoviroid),”; 

słowa „zebrowatości chipsów (Candidatus Liberibacter solanacearum),” 

skreślić; 

punkt 31. sformułować następująco: „powinny być wolne od wciornastka 

kalifornijskiego (Frankliniella occidentalis) i wciornastka palmowego (Thrips 

palmi). Powinny pochodzić ze stref, miejsc i (lub) punktów produkcji wolnych 

od wirusa brązowej plamistości pomidora (Tomato spotted wilt virus), mątwika 

agresywnego (Globodera pallida), mątwika ziemniaczanego (Globodera 

rostochiensis), guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi),  

zdanie drugie punktu 34. sformułować następująco: „Powinny być wolne 
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od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Ralstonia solanacearum), wciornastka 

kalifornijskiego (Frankliniella occidentalis), (Anthonomus signatus), 

wciornastka paprykowca (Scirtothrips dorsalis), (Aleurocanthus spiniferus) i 

(Aleurocanthus woglumi)”; 

punkt 35. sformułować następująco: „z zastrzeżeniem punktu 45 

niniejszych Wymogów. Powinny pochodzić ze stref wolnych od wyłogówki 

jedlineczki (Choristoneura fumiferana), (Monochamus scutellatus), (Cronartium 

fusiforme), (Pissodes terminalis), (Ips calligraphus), (Ips grandicollis), (Acleris 

variana), (Dendroctonus ponderosae), (Dendroctonus rufipennis), (Choristoneura 

occidentalis), (Dendroctonus brevicomis), (Acleris gloverana), (Ips 

plastographus), (Monochamus carolinensis), (Mycosphaerella deamessii), 

(Mycosphaerella gibsonii), (Oligonychus perditus), (Ips pini), (Monochamus 

clamator), (Atropelis pinicola), (Atropellis piniphilla), (Gymnosporangium 

yamade), (Dendroctonus valens), (Monochamus notatus), (Mycosphaerella 

laricis-leptolepidis), (Pissodes strobi), (Leptoglossus occidentalis), 

(Bursaphelenchus xylophillus), (Monochamus obtusus), (Monochamus 

marmorator), (Monochamus mutator) (Monochamus titillator), (Monochamus 

alternatus), miejsc i (lub) punktów produkcji, wolnych od mątwika agresywnego 

(Globodera pallida), mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), 

(Xiphinema rivesi) i (Heterodera glycines)”; 

w punkcie 38. słowa „zamierania korzeni (Phymatotrichopsis omnivora) i” 

i „,miejsc i (lub) punktów produkcji, wolnych od zarazy ogniowej (Erwinia 

amylovora)” skreślić; 

punkt 39. sformułować następująco: „z zastrzeżeniem punktu 46. 

niniejszych Wymogań. Powinny pochodzić ze stref wolnych od (Anoplophora 

glabripennis), (Malacosoma americanum), (Dryocosmus kuriphilus), 

(Corythucha arcuata), (Anoplophora chinensis), (Chrysomphalus dictyospermi), 
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(Aromia bungii), (Malacosoma disstria), (Cronartium quercuum) i (Ceratocystis 

fagacearum), miejsc i (lub) punktów produkcji, wolnych od mątwika 

agresywnego (Globodera pallida), mątwika ziemniaczanego (Globodera 

rostochiensis), (Heterodera glycines), guzaka amerykańskiego (Meloidogyne 

chitwoodi), (Meloidogyne enteolobii), (Meloidogyne fal lax), (Xiphinema 

rivesi), raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum), (Phytophthora kemoviae), 

(Phytophthora ramorum)»;  

zdanie drugie punktu 41 sformułować następująco: „Powinny pochodzić 

ze stref wolnych od (Malacosoma americanum), (Anoplophora glabripennis), 

(Agrilus anxius), (Anoplophora chinensis) i (Malacosoma disstria), miejsc i (lub) 

pól produkcji wolnych od mątwika agresywnego (Globodera pallida), mątwika 

ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), guzaka amerykańskiego 

(Meloidogyne chitwoodi), (Meloidogyne enterolobii), (Meloidogyne fallax), 

(Xiphinema rivesi), raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) i (Heterodera 

glycines); 

zdanie pierwsze punktu 42. sformułować następująco: „z zastrzeżeniem 

punktu 46. niniejszych Wymagań i punktu 32. niniejszej Tabeli.”; 

punkt 47. sformułować następująco: „powinna być wolna od (Spodoptera 

litura), miniarki ciepłolubka (Liriomyza trifolii), (Helicoverpa zea), wirusa 

brązowej plamistości pomidora (Tomato spotted wilt virus), (Spodoptera 

littoralis), wciornastka kalifornijskiego (Frankliniella occidentalis), 

(Chrysodeixis eriosoma), (Chrysodeixis chalcites), (Epitrix cucumeris), (Epitrix 

tuberis), (Aleurocanthus spiniferus), (Spodoptera frugiperda), miniarki 

warzywnej (Liriomyza sativae), (Cuscuta spp.), (Bemisia tabaci), wciornastka 

palmowego (Thrips palmi), (Aleurocanthus woglumi), (Liriomyza huidobrensis), 

(Tuta absoluta), (Spodoptera eridania) i popilii japońskiej (Popillia japonica). 

Powinna pochodzić ze stref, miejsc i (lub) punktów produkcji, wolnych od 
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mątwika agresywnego (Globodera pallida), bakteriozy pierścieniowej ziemniaka 

(Ralstonia solanacearum), mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), 

guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi), (Meloidogyne enterolobii), 

(Nacobbus aberrans), (Meloidogyne fallax), (Xiphinema rivesi), pierścieniowej 

plamistości tytoniu (Tobacco ringspot nepovirus), (Impatiens necrotic spot 

tospovirus) i raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum)”; 

punkt 48 po słowach „(Anthonomus signatus)” uzupełnić słowami „, 

pierścieniowej plamistości maliny (Raspberry ringspot nepovirus)”;  

c) punkty 13, 14, 32 i 37 sformułować następująco: 

 

 

„13 Niniejsze nasiona ziemniaka 

(Solanum tuberosum) (z 1209) 

z zastrzeżeniem punktów 18. i 19. niniejszych 

Wymagań. Powinny pochodzić ze stref wolnych od 

(Potato yellowing alfamovirus), (Andean Potato latent 

tymovirus), wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka 

(Potato spindle tuber viroid) (Pepino mosaic virus) 

(Tomato spotted wilt virus), (Potato yellow vein 

crinivirus), (Potato black ringspot nepovirus), (Potato 

virus T) 

14 Bulwy ziemniaka (Solanum 

tuberosum) do sadzenia (poza 

mikrobulwami i minibulwami) (z 

1209) 

z zastrzeżeniem punktów 18. i 19. niniejszych 

Wymagań. Powinny pochodzić ze stref wolnych od 

(Potato yellowing alfamovirus), (Melanotus 

communis), (Premnotrypes spp.), (Potato Andean 

mottle comovirus), (Potato Andean latent tymovirus), 

(Tomato yellow leaf curl begomovirus), (Pantomorus 

leucoloma), (Potato virus T), (Tecia solanivora), 

(Thecaphora solani), (Epitrix cucumeris), (Epitrix 

tuberis) i (Phoma andigena), miejsc produkcji wolnych 

od mątwika agresywnego (Globodera pallida), 

(Ralstonia solanacearum), wiroida wrzecionowatości 
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bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), 

zebrowatości chipsów (Candidatus Liberibacter 

solanacearum), mątwika ziemniaczanego (Globodera 

rostochiensis), (Phthorimaea operculella), guzaka 

amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi), (Potato 

yellow vein crinivirus), (Meloidogyne fallax), 

(Nacobbus aberrans), (Xiphinema rivesi), (Potato black 

ringspot nepovirus), (Heterodera glycines), (Potato 

yellow dwarf nucleorhabdovirus), raka ziemniaka 

(Synchytrium endobiotic uni) i (Impatiens necrotic spot 

virus). Sadzeniaki powinny być wolne od resztek 

roślinnych. Dopuszcza się obecność gleby nie więcej 

niż 1% faktycznej wagi produktu. W przypadku 

wykrycia w partiach sadzeniaków organizmów 

kwarantannowych, przenoszonych wraz z glebą, 

dopuszczalny zakres gleby obecnej w produkcie 

zmniejsza się do 0,1% faktycznej wagi produktu”; 

„32 Sadzonki wszystkich drzew i 

krzewów liściastych (w tym 

dekoracyjnych), poza bukiem 

pospolitym (Fagus sylvatica), 

jesiona (Fraxinus spp.), brzozy 

(Betula spp.), dębu (Quercus 

spp.), kasztana (Castanea Spp.), 

(Castanopsis chrysophylla), 

(Notholithocarpus densiflorus), 

olchy (Alnus spp.), topoli 

(Populus sp.), a także 

przedstawicieli rodziny 

różowatych (Rosaceae) (z 0602) 

(poza 0602 90 100 0)) 

zastrzeżeniem punktów 46. niniejszych Wymagań. 

Powinny pochodzić ze stref wolnych od (Anoplophora 

glabripennis), (Spodoptera litura), miniarki ciepłolubki 

(Liriomyza trifolii), (Malacosoma americanum), 

(Hyphantria cunea), (Helicoverpa zea), (Cydia 

prunivora), (Monilinia fructicola), (Cydia packardi), 

(Pseudococcus citriculus), (Rhagoletis cingulata), 

(Dryocosmus kuriphilus), (Spodoptera littoralis), 

(Maconellicoccus hirsutus), (Ceropiastes rusci), 

(Quadraspidiotus perniciosus), (Anoplophora 

glabripennis), (Chrysomphalus dictyospermi), 

(Aonidiella aurantii), (Aromia bungii), (Spodoptera 

frugiperda), (Malacosoma disstria), pierścieniowej 

plamistości maliny (Raspberry ringspot nepovirus), 

pierścieniowej plamistości tytoniu (Tobacco ringspot 

nepovirus), miniarki warzywnej (Liriomyza sativae), 
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(Choristoneura rosaceana), (Melampsora medusae), 

zamierania korzeni (Phymatotrichopsis omnivora), 

(Pseudaulacaspis pentagona), pluskwiaka morwowca 

(Pseudococcus comstocki) (Pseudococcus comstocki), 

(Phytophthora ramorum), (Phytophthora kernoviae), 

(Phytophthora alni), miniarki szklarniówki (Liriomyza 

huidobrensis), (Spodoptera eridania), (Saperda 

Candida), (Sirococcus clavigignenti-juglandacearum), 

popilii japońskiej (Popillia japonica) (Lopholeucaspis 

japonica), miejsc i (lub) pól produkcji wolnych od 

zarazy ogniowej (Erwinia amylovora), mątwika 

agresywnego (Globodera pallida), mątwika 

ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), guzaka 

amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi), 

(Meloidogyne enterolobii), (Meloidogyne fallax), 

(Xiphinema rivesi), raka ziemniaka (Synchytrium 

endobioticum) i (Heterodera glycines)”; 
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„36 Sadzonki (w tym bonsai) z 

rodzaju tuja (Thuja) i cis (Taxus) (z 

0602 (poza 0602 90 100 0)) 

 

powinny pochodzić ze stref wolnych od przędziorka 

jałowcowca (Oligonychus perditus) i (Phytophthora 

ramorum), miejsc produkcji wolnych od mątwika 

agresywnego (Globodera pallida), mątwika 

ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), (Heterodera 

glycines) i (Xiphinema rivesi) 

37 Sadzonki topoli (Populus spp.) (z 

0602 (poza 0602 90 100 0)) 

z zastrzeżeniem punktów 46. niniejszych Wymagań. 

Powinny pochodzić ze stref wolnych od (Anoplophora 

glabripennis), (Choristoncura confIictana) i 

(Anoplophora chinensis), miejsc i (lub) punktów 

produkcji, wolnych od mątwika agresywnego 

(Globodera pallida), mątwika ziemniaczanego 

(Globodera rostochiensis), guzaka amerykańskiego 

(Meloidogyne chitwoodi), (Meloidogyne enterolobii), 

(Meloidogyne fallax), (Xiphinema rivesi), raka 

ziemniaka (Synchytrium endobioticum), (Melampsora 

medusae) i (Heterodera glycines)”; 

 

d) uzupełnić punktami 12
2
, 12

3
, 13

1
, 13

2
, 20

1
, 20

2
, 31

1
, 52

4
-52

7 
o 

następującej treści: 

„12
2 
Nasiona marchwi (Daucus carota) 

(z 1209) 

z zastrzeżeniem punktu 1. niniejszej tabeli. 

Powinny pochodzić ze stref, miejsc i (lub) punktów 

produkcji wolnych od zebrowatości chipsów 

(Candidatus Liberibacter solanacearum) 

12
3
 Nieobrobione nasiona buraka 

cukrowego przeznaczone do 

siewu (z 1209 10 000 0) 

z zastrzeżeniem punktu 1. niniejszej tabeli. 

Powinny pochodzić ze stref, miejsc i (lub) punktów 

produkcji wolnych od (Beet necrotic yellow vein 

benyvirus)”; 
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„13
1
 Mikroliście ziemniaka (Solanum 

tuberosum) w probówkach, 

w tym mikrobulwy 

(z 0602, из 0701) 

z zastrzeżeniem punktów 18. i 19. niniejszych 

Wymagań. Powinny być wolne od (Potato yellowing 

alfamovirus), (Andean potato latent tymovirus), 

(Andean potato mottle comovirus), wiroida 

wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle 

tuber viroid), wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic 

virus), wirusa brązowej plamistości pomidora (Tomato 

spotted wilt virus), (Potato virus T), (Potato yellow 

vein crinivirus), (Potato black ringspot nepovirus), 

(Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), (Impatiens 

necrotic spot virus), bakteriozy pierścieniowej 

ziemniaka (Ralstonia solanacearum) i zebrowatości 

chipsów (Candidatus Liberibacter solanacearum) 

13
2
 minibulwy ziemniaka (Solanum 

tuberosum) (z 0701) 

z zastrzeżeniem punktów 18. i 19. niniejszych 

Wymagań. Powinny być wolne od (Potato yellowing 

alfamovirus), (Premnotrypes spp.), (Potato Andean 

mottle comovirus), (Potato Andean latent tymovirus), 

(Pepino mosaic virus), (Tomato spotted wilt virus),  

(Potato virus T), (Tecia solanivora), (Thecaphora 

solani), (Epitrix cucumeris), (Epitrix tuberis), mątwika 

agresywnego (Globodera pallida), (Ralstonia 

solanacearum), wirusa wrzecionowatości bulw 

ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), zebrowatości 

chipsów (Candidatus Liberibacter solanacearum), 

mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), 

(Phthorimaea operculella), guzaka amerykańskiego 

(Meloidogyne chitwoodi), (Potato yellow vein 

crinivirus), (Meloidogyne fallax), (Nacobbus 

aberrans), (Potato black ringspot nepovirus), (Potato 

yellow dwarf nucleorhabdovirus), raka ziemniaka 

(Synchytrium endobioticum), (Heterodera glycines) i 

(Impatiens necrotic spot virus). Minibulwy powinny 

być wolne od resztek roślinnych. Dopuszcza się 



22 

 

obecność gleby nie więcej niż 1% faktycznej wagi 

produktu. W przypadku wykrycia w partiach minibulw 

ziemniaków organizmów kwarantannowych, 

przenoszonych wraz z glebą przy kolejnych dostawach 

zakres dopuszczalnej obecności gleby ustala się 

powinien wynosić nie więcej niż 0,1% faktycznej wagi 

towaru”; 

„20
1 
Sadzonki, podkładki i szczepki 

wiśni (Prunus mahaleb), 

brzoskwini (Prunus persica) i 

czereśni (Prunus avium) z 0602 

(poza 0602 90 100 0)) 

z zastrzeżeniem punktów 15, 18 i 19 niniejszej Tabeli. 

Powinny pochodzić ze stref i (lub) miejsc produkcji, 

wolnych od (Cherry rasp leaf chera virus) 

20
2 

Sadzonki oliwki europejskiej (z 

0602 (poza 0602 90 100 0)) 

z zastrzeżeniem punktów 16. niniejszych Wymagań. 

Powinny być wolne od (Ceropiastes rusci), 

(Chrysomphalus dictyospermi), (Aonidiella aurantii), 

(Aromia bungii), (Pseudaulacaspis pentagona). 

Zezwolony jest wwóz ze stref rozprzestrzeniania się 

(Ceropiastes rusci), (Chrysomphalus dictyospermi), 

(Aonidiella aurantii) i (Pseudaulacapsis pentagona) 

tylko po odkażeniu roślin w kraju eksportującym z 

odpowiednią adnotacją o odkażaniu w świadectwie 

fitosanitarym. Powinny pochodzić ze stref, miejsc i 

(lub) punktów produkcji wolnych od (Colletotrichum 

acutatum), choroby Pierce’a (Xylella fastidiosa), 

mątwika agresywnego (Globodera pallida), mątwika 

ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), guzaka 

amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi), 

(Meloidogyne chitwoodi), (Xiphinema rivesi), raka 

ziemniaka (Synchytrium endobioticum) i zamierania 

korzeni (Phymatotrichopsis omnivora)”; 

„31 Sadzonki (kłącza) szparagów 

(Asparagus spp.) (z 0602 (poza 

0602 90 100 0)) 

powinny pochodzić ze stref, wolnych od mątwika 

agresywnego (Globodera pallida), mątwika 

ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), 

(Meloidogyne fallax), (Tobacco ringspot перо virus) i 

popilii japońskiej (Popillia japonica)”; 
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«52
4
 Rozsada fuksji (Fuchsia) (z 0602) 

(poza 0602 90 100 0) 

z zastrzeżeniem punktu 47. niniejszej tabeli. 

Powinna być wolna od (Aculops fuchsiae) 

52 
s
 Rozsada goździków (Dianthus) 

(z 0602) (poza 0602 90 100 0) 

z zastrzeżeniem punktu 47. niniejszej tabeli. Powinna 

pochodzić z miejsc produkcji, wolnych od 

(Phialophora cinerescens) 

52
6
 Rozsada roślin dyniowatych 

(z 0602 (poza 0602 90 100 0)) 

z zastrzeżeniem punktu 47. niniejszej tabeli. Powinna 

pochodzić ze stref, miejsc i (lub) punktów produkcji 

wolnych od (Acidovorax citrulli) 

52
7
 Rozsada rodzaju czosnków 

(Allium spp.) (z 0602) 

(poza 0602 90 100 0)) 

z zastrzeżeniem punktu 47. niniejszej tabeli. 

Powinna pochodzić ze stref, miejsc i (lub) punktów 

produkcji, wolnych od (Xanthomonas axonopodis pv. 

allii)”. 

 

3.  W tabeli 2: 

 a) w rubryce trzeciej: 

 punkt 1 sformułować następująco: „z zastrzeżeniem punktu 22. 

niniejszych Wymagań. Powinny pochodzić ze stref wolnych od (Potato 

yellowing alfamovirus), (Melanotus communis), (Premnotrypes spp.), (Potato 

Andean mottle comovirus), (Potato Andean latent tymovirus), (Tomato yellow 

leaf curl begomovirus), (Pantomorus leucoloma), (Potato virus T), (Tecia 

solanivora), (Thecaphora solani), (Epitrix cucumeris), (Epitrix tuberis) i (Phoma 

andigena), miejsc i (lub) punktów produkcji wolnych od (Pepino mosaic virus), 

wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), 

zebrowatości chipsów (Candidatus Liberibacter solanacearum), mątwika 

ziemniaczanego (Globodera rostochiensis), (Epilachna vigintioctomaculata), 

guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi), (Potato yellow vein 

crinivirus), (Meloidogyne fallax), (Nacobbus aberrans), (Xiphinema rivesi), 

(Potato black ringspot nepovirus), (Heterodera glycines), (Potato yellow dwarf 
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nucleorhabdovirus), raka ziemniaka (Synchytrium endobiotic uni) i (Impatiens 

necrotic spot virus)”; 

punkt 2 sformułować następująco: „powinny być wolne od (Spodoptera 

litura), (Helicoverpa zea), wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora 

(Tomato brown rugose fruit virus), wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic 

virus), wirusa brązowej plamistości pomidora (Tomato brown rugose fruit 

virus), (Bactrocera dorsalis), (Spodoptera littoralis), wciornastka kalifornijskiego 

(Frankliniella occidentalis), (Chrysodeixis eriosoma), (Chrysodeixis chalcites), 

(Spodoptera frugiperda), (Cuscuta spp.), (Tuta absoluta) i (Spodoptera eridania). 

Powinny pochodzić z miejsc i (lub) punktów produkcji wolnych od 

(Tetranychus evansi)”; 

punkt 3 sformułować następująco: „powinny być wolne od (Spodoptera 

litura), miniarki ciepłolubki (Liriomyza trifolii), (Spodoptera littoralis), 

wciornastka kalifornijskiego (Frankliniella occidentalis), (Scirtothrips dorsalis), 

(Spodoptera frugiperda), (Xanthomonas axonopodis pv. allii), (Liriomyza 

nietzkei), raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) i (Spodoptera eridania)”; 

punkt 4 po słowach „(Spodoptera litura),” uzupełnić słowami „miniarki 

ciepłolubki (Liriomyza trifolii),”, po słowach „(Helicoverpa zea),” uzupełnić 

słowami „(Thrips hawaiiensis),”, po słowach „(Spodoptera frugiperda),” 

uzupełnić słowami „miniarki warzywnej (Liriomyza sativae),”; 

w punkcie 5 słowa „i (Xiphinema rivesi)” zastąpić słowami „, (Xiphinema 

rivesi) i (Nemorimyza maculosa)”; 

punkt 7 po słowach „miniarki ciepłolubki (Liriomyza trifolii),” uzupełnić 

słowami „(Bactrocera Cucurbitae),”; 

w punkcie 10 słowa „, (Zabrotes subfasciatus)” skreślić; 

w punkcie 13: 

po słowach „(Diabrotica undecimpunctata)” dodać słowa „, kanianki 
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(Cuscuta spp.)”; 

znak „.” i zdanie drugie skreślić; 

b) uzupełnić punktem 16 o następującej treści: 

 

„16 Szparagi świeże lub schłodzone 

(0709 20 000 0)  

powinny być wolne od (Frankliniella tritici), 

(Spodoptera littoralis), wciornastka kalifornijskiego 

(Frankliniella occidentalis), wciornastka paprykowca 

(Scirtothrips dorsalis), (Spodoptera frugiperda), 

(Bemisia tabaci) i (Spodoptera eridania). 

 

4. W punkcie 36 słowa „wirusa ospowatości śliwy (Plum Рох Potyvirus), 

kwarantannowych rodzajów miseczników i tarczników,” zastąpić słowami 

„kwarantannowych rodzajów miseczników, tarczników, bakterii, wirusów, 

wiroidów, nicieni i fitoplazm,”. 

5. W tabeli 4 w rubryce trzeciej: 

a. punkt 1 po słowach „wolne od” uzupełnić słowami „(Bactrocera 

Cucurbitae),”; 

b. punkt 2 sformułować następująco: „powinien być wolny od 

(Spodoptera litura), (Drosophila suzukii), (Bactrocera dorsalis), (Spodoptera 

littoralis), (Maconellicoccus hirsutus), wciornastka paprykowca (Scirtothrips 

dorsalis), (Spodoptera frugiperda) i wciornastka palmowego (Thrips palmi)”; 

c. zdanie pierwsze punktu 4 sformułować następująco: powinny być 

wolne od (Drosophila suzukii), (Cydia prunivora), (Cydia packardi), (Grapholita 

molesta), (Bactrocera dorsalis), (Numonia pyrivorella), (Carposina sasakii), 

(Conotrachelus nenuphar), (Choristoneura rosaceana), (Ceratitis capitata), 

pluskwiaka morwowca (Pseudococcus comstocki) i (Rhagoletis pomonella).»; 

d. zdanie pierwsze punktu 5 sformułować następująco: „powinny być 

wolne od (Drosophila suzukii), (Cydia prunivora), (Pantomorus leucoloma), 
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nasionnicy czermchówki (Rhagoletis cingulata), owocówki południóweczki 

(Grapholita molesta), (Bactrocera dorsalis), (Maconellicoccus hirsutus), 

(Carposina sasakii), (Conotrachelus nenuphar), (Ceratis capitata), pluskwiaka 

morwowca (Pseudococcus comstocki) i nasionnicy jabłkowej (Rhagoletis 

pomonella).”; 

e. punkt 7 po słowach „wolne od” uzupełnić słowami „muszki 

palmokrzydłej (Drosophila suzukii), (Conotrachelus nenuphar),”; 

f. punkt 10. sformułować następująco: „powinny być wolne od 

(Bactrocera dorsalis), (Thrips hawaiiensis), śródziemnomorskiej muszki 

owocowej (Ceratitis capitata), (Scirtothrips citri) i (Aleurocanthus woglumi)”; 

g. punkt 11 sformułować następująco: „powinny być wolne od 

(Bactrocera dorsalis), (Thrips hawaiiensis), (Spodoptera littoralis) i 

(Aleurocanthus woglumi)”. 

6. W tytule rozdziału VII słowo „предьявляемые” zastąpić słowem 

„предъявляемые” [uw. tłum.: poprawa błędu ortograficznego, polskiej wersji 

nie dotyczyczy] 

7. w punkcie 45 słowa „(Choristoneura conflictana),” skreślić. 

8. W tabeli 6 w punkcie 1
1 

w rubryce trzeciej słowo „piniphilla” zastąpić 

słowem „piniphila”. 

9. w punkcie 46 po słowach słowa „(Anoplophora glabripennis),” dodać 

słowa Choristoneura conflictana),”. 

10. punkt 47 sformułować następująco: 

„47. W stosunku do drewnianych materiałów opakunkowych oraz drewna 

wykorzystywanego do mocowań znajdują zastosowanie następujące wymagania: 

drewniane materiały opakunkowe i mocujące (kody z 4415, 4416 00 000 0 

NT HZ EAUG (Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego EAUG) 

powinny być wykonane z drewna okorowanego. Dopuszcza się pozostawienie 
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niewielkich fragmentów kory o szerokości nie większej niż 3 cm (niezależnie od 

ich długości) lub ponad 3 cm przy łącznej powierzchni poszczególnego 

fragmentu kory mniejszej niż 50 cm
2
; 

Drewniane materiały opakunkowe i mocujące powinny zostać poddane 

obróbce termicznej na całej grubości drewna (łącznie z rdzeniem) minimum do 

plus 56° C w ciągu minimum 30 minut lub nagrzewaniu dielektrycznemu w 

temperaturze plus 60° C w ciągu 1 minuty bez przerwy na całej grubości drewna 

(łącznie z powierzchnią), lub poddane fumigacji. 

Potwierdzeniem przeprowadzonej obróbki jest oznakowanie na 

materiałach opakunkowych i mocujących, wykonane zgodnie z punktem 47 

niniejszych Wymagań. Oznakowanie powinno być wyraźne, wypalone lub 

naniesione niezmywalną farbą (z wyłączeniem koloru czerwonego i 

pomarańczowego) i powinno znajdować się w miejscu widocznym w trakcie 

używania opakowania drewnianego (przynajmniej na dwóch przeciwległych 

stronach jednostki drewnianego materiału opakunkowego); 

do przemieszczania materiałów drzewnych dopuszczalne jest 

wykorzystanie nieokorowanych i niepoddanych obróbce drewnianych 

materiałów mocujących, pod warunkiem że te drewniane materiały opakunkowe 

i mocujące wykonane są z drewna takiego samego typu i jakości oraz są wolne 

od organizmów kwarantannowych. 

Wymagania niniejszego punktu nie dotyczą: 

drewnianego materiału opakunkowego, całkowicie przygotowanego z 

cienkiego drewna (o grubości nie więcej niż 6 mm); 

opakowania drewnianego, wyprodukowanego w całości z przetworzonego 

materiału drewnianego, takiego jak wielowarstwowa sklejka, płyta wiórowa, 

płyta OSB lub sklejka, przy użyciu kleju, ciepła, ciśnienia lub kombinacji tych 

sposobów; 
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beczułek na wino i napoje alkoholowe, podlegających ogrzewaniu w 

procesie ich produkcji; 

pudełek prezentowych na wino, cygara i inne towary, wyprodukowanych z 

przetworzonego drewna i (lub) w sposób wykluczający zakażenie organizmami 

kwarantannowymi;  

elementów drewnianych, na stałe przymocowanych do samochodów 

ciężarowych i (lub) kontenerów.”. 

11.  W tabeli 8. punkt 9. w rubryce trzeciej uzupełnić słowami: „Powinny 

pochodzić ze stref wolnych od (Megaselia scalaris)”. 

        [pieczęć] 

 


