
Ustawa L/92//027/CTRN z 6 sierpnia 1992 ustanawiająca kontrolę fitosanitarną roślin 

importowanych i eksportowanych 

 

Tymczasowa Rada Odnowy Narodowej po obradach przyjęła, a Prezydent Republiki 

promulgował ustawę o następującej treści: 

 

Rozdział I: Definicje 

 

Art. 1: Pojęcie “rośliny” oznacza rośliny i części żywego materiału roślinnego (w tym 

nasiona) które państwo uznało za podlegające obowiązkowej kontroli podczas 

importu lub podlegające wymogowi posiadania świadectwa fitosanitarnego. 

 

Art. 2: Pojęcie “produkty roślinne” oznacza surowe produkty pochodzenia roślinnego 

(w tym nasiona, których nie obejmuje definicja pojęcia „roślina”), jak również 

produkty przetworzone, które z uwagi na swój charakter lub sposób przetworzenia 

mogą nieść ze sobą ryzyko rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych dla roślin i 

produktów roślinnych. 

 

Art. 3: Pojęcie „organizmy szkodliwe” oznacza wszystkie organizmy żywe, roślinne i 

zwierzęce, oraz wszelkie patogeny, szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe dla roślin 

lub produktów roślinnych. 

 

Rozdział II: Cel i obowiązki 

 

Art. 4: Niniejszym wprowadza się w Republice Gwinei obowiązkową kontrolę 

fitosanitarną importowanych i eksportowanych roślin i produktów roślinnych. 

 

Art. 5: Kontrolę fitosanitarną przeprowadzają inspektorzy fitosanitarni ze służby 

ochrony roślin. 

 

Art. 6: W portach morskich, w międzynarodowych portach lotniczych i na głównych 

lądowych przejściach granicznych ustanawia się punkty kontroli fitosanitarnej, 

których podstawowym zadaniem jest zapobieganie wprowadzaniu i 



rozprzestrzenianiu się na terytorium państwa organizmów niebezpiecznych dla roślin 

i produktów roślinnych. 

 

Art. 7 Wprowadzenie na terytorium Republiki Gwinei produktów roślinnych, części 

roślin, gleby, obornika, kompostu i wszelkich opakowań, a także środków transportu i 

kontenerów służących do ich przewozu wymaga przedstawienia świadectwa 

fitosanitarnego wystawionego przez służby ochrony roślin w państwie pochodzenia. 

 

Art. 8 Rośliny i produkty roślinne przeznaczone na eksport muszą obowiązkowo być 

opatrzone świadectwem fitosanitarnym które potwierdza, że przesyłka spełnia 

wymagania fitosanitarne obowiązujące w państwach importujących. 

 

Art. 9 Osoby fizyczne i prawne będące eksporterami mają obowiązek przekazać do 

kontroli inspektorów fitosanitarnych swoje produkty i surowce; na tej podstawie 

zostanie wydane świadectwo fitosanitarne, zawierające informacje o pochodzeniu i 

stanie zdrowotności tych produktów i surowców 

 

Art. 10 Inspektor fitosanitarny, jeżeli uzna to za konieczne, może pobrać próbki w 

celu zbadania zgodnie ze sposobem pobierania próbek określonym w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych. 

 

Art. 11 Kontrole odbywają się, zgodnie z decyzją inspektora fitosanitarnego: 

- w przypadku importu, na pokładzie statków lub na nabrzeżu i w magazynach 

niezwłocznie po rozładunku w porcie morskim; w porcie lotniczym lub w innych 

punktach kontroli granicznej; 

- w przypadku eksportu, w magazynie lub w środkach transportu przed załadunkiem 

lub po nim, w porcie morskim, w porcie lotniczym lub w innych punktach kontroli 

granicznej. 

 

Art. 12 Rośliny i produkty roślinne już poddane kontroli w państwie pochodzenia, 

opatrzone świadectwem fitosanitarnym, również podlegają kontroli w różnych 

punktach kontroli granicznej w Republice Gwinei przed wprowadzeniem ich na teren 

kraju. 

 



Art. 13 Inspektorzy fitosanitarni mają obowiązek przeprowadzić kontrolę 

importowanych roślin i produktów roślinnych w ciągu 72 godzin po dotarciu tychże 

produktów na miejsce, ponieważ stanowią one towar nietrwały. 

 

Art. 14 Inspektor fitosanitarny jest jedyną osobą upoważnioną do wydawania decyzji 

o dopuszczeniu, odrzuceniu, objęciu kwarantanną, zniszczeniu lub dezynfekcji 

produktów i surowców importowanych bądź przeznaczonych na eksport. 

 

Art. 15 Wszystkie zanieczyszczone towary zostaną poddane obróbce, po czym 

świadectwo dezynfekcji dotyczące wszystkich towarów, które zostały poddane 

dezynfekcji, zostanie przekazane importerom i eksporterom . 

 

Art. 16 Jeżeli importowane rośliny lub produkty roślinne zostaną uznane za 

niespełniające wymagań, lub jeżeli muszą zostać zniszczone w części lub w całości, 

protokół z tych czynności należy niezwłocznie przekazać do organizacji ochrony 

roślin państwa eksportującego. 

 

Art. 17 Wydalenie lub zniszczenie towarów na żądanie inspektorów fitosanitarnych 

zostanie przeprowadzone w obecności jednego lub większej liczby urzędników 

celnych. 

 

Art. 18 Obróbkę albo zniszczenie roślin lub produktów roślinnych niespełniających 

wymagań przeprowadza się na koszt importerów lub eksporterów, którzy ponoszą 

odpowiedzialność za stan fitosanitarny ich towarów. 

 

Art. 19 Importowany materiał rozmnożeniowy podlega szczególnym procedurom i 

nie może zostać przekazany użytkownikom do rozpowszechniania dopóki nie 

stwierdzi się jego odporności. 

 

Art. 20 Jednocześnie materiał przeznaczony do badań naukowych jest wyjątkowo 

zwolniony z czynności przewidzianych w artykule 19, pod warunkiem, że będzie 

wykorzystywany na ściśle ograniczonej przestrzeni. 

 

Rozdział III: Naruszenia i kary 



 

Art. 21 Zaprzysiężeni funkcjonariusze służb ochrony roślin, o których mowa w 

Artykule 5, są upoważnieni do przeprowadzania wszelkich kontroli w portach 

morskich, składach i magazynach, w punktach kontroli granicznej, w punktach 

kontroli granicznej i w międzynarodowych portach lotniczych. 

Każdy, kto utrudnia im wykonywanie zadań, podlega karze przewidzianej przez 

ustawy i rozporządzenia obowiązujące w Republice Gwinei. 

 

Art. 22 Każde naruszenie artykułów 7 i 8 niniejszej ustawy podlega karze grzywny w 

wysokości od 200 000 do 500 000 franków gwinejskich. 

 

Rozdział IV: Postanowienia końcowe 

 

Art. 23 Minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych, we współpracy ze wszystkimi 

departamentami, których to dotyczy, stanowi organ odpowiedzialny za wykonanie tej 

ustawy. 

 

Art. 24 Niniejsza ustawa, uchylająca wszelkie sprzeczne z nią przepisy, zostanie 

opublikowana w Dzienniku Ustaw Republiki Gwinei i będzie wykonywana jako 

ustawa państwowa. 

 

Conakry, 6 sierpnia 1992 r. 

 


