Zakazy i wymagania specjalne
dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów podatnych na Phytophthora ramorum
obowiązujące w imporcie
do Korei Południowej
1) Zakazy
Import następujących roślin, produktów roślinnych i przedmiotów ze wskazanych krajów i
obszarów jest zakazany:
Kraj lub obszar
Belgia, Francja, Niemcy, Szwecja,
Węgry, Zjednoczone Królestwo
Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii
Belgia, Dania, Francja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia,
Słowenia, Szwecja, Szwajcaria,
Polska, Włochy, Stany Zjednoczone
(Kalifornia: Marin, Monterey, Napa,
San Mateo, Santa Clara, Sanata Cruz,
Sonoma, Alameda, Medecino, Solano,
Humbolt Contra Costa, Lake; hrabstwa
San Francisco; Oregon: hrabstwo
Curry; New York: hrabstwo Nassau),
Zjednoczone Królestwo Irlandii
Północnej i Wielkiej Brytanii,

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
Materiał szkółkarski, nasiona i owoce z rodzaju
Alnus spp.
Materiał przeznaczony do rozmnażania, taki jak
materiał szkółkarski, sadzonki i, zrazy, itp.
(z wyjątkiem nasion i owoców) oraz drewno
(włączając kłody) z korą następujących rodzajów
i gatunków:
Acer macrophyllum (Bigleaf maple),
Aesculus californica (California buckeye),
Arbutus menziesii (Madrone),
Arctostaphylos manzanita (Manzanita),
Calluna vulgaris (Heather ; Ericaceae)),
Camellia spp.,
Fraxinus excelsior (European ash),
Griseliria littoralis (Griselinia),
Hamamelis virginiana (Witch hazel),
Heteromeles arbutifolia (Toyon),
Lithocarpus densiflorus (Tanoak),
Lonicera hispidula (California honeysuckle),
Mainthemum racemosum (Smilacina racemosa,
False Solomon’s seal),
Photinia fraseri (Red tip lub Fraser’s Photinia),
Pieris formosa (Himalaya Pieris),
Pieris formosa x P. japonica (Pieris ‘Forest
Flame’),
Pieris floribunda x P. japonica (Pieris ‘Brouwer’s
Beauty’, Brouwer’s beauty andromeda)),
Pieris japonica (Japanese Pieris),
Psedotsuga menziesii var. menziesii (Douglas fir),
Quercus spp.,
Rhamnus californica (California coffeeberry),
Rhododendron spp. (Rhododendron),
Rosa gymnocarpa (Wood rose),
Sequoia sampervirens (Coast redwood),
Trientalis latifolia (Western starflower),
Umbellularia californica (California bay laurel,
pepperwood, Oregon myrtle),
Vaccinium ovatum (Evergreen huckleberry),

Viburnum spp.

Wymagania w imporcie z krajów niewymienionych w tabeli
Wszystkie przesyłki roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wymienionych powyżej
pochodzące z krajów, stanów lub obszarów, z których import nie jest zakazany mogą być
wprowadzane
do
Korei
Południowej,
jeżeli
są
zaopatrzone
w świadectwo fitosanitarne, w którym podano nazwę kraju (import spoza Stanów
Zjednoczonych), stanu lub obszaru pochodzenia przesyłki.
2) Wymagania specjalne
Import następujących roślin, produktów roślinnych i przedmiotów ze wskazanych krajów i
obszarów jest dozwolony, jeżeli spełnione zostały wymagania specjalne wymienione pod
tabelą:
Kraj lub obszar
Belgia,
Dania,
Francja,
Hiszpania,Holandia, Irlandia, Niemcy,
Norwegia, Słowenia, Szwecja, Polska

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
Materiał szkółkarski oraz drewno (za wyjątkiem
drewna okorowanego) następujących rodzajów i
gatunków:
Abies grandis,

Włochy,
Stany
Zjednoczone
(Kalifornia: Marin, Monterey, Napa,
San Mateo, Santa Clara, Sanata Cruz,
Sonorna, Alameda, Medecino, Solano,
Humbolt Contra Costa i Lake Counties;
Oregon: Curry County; Columbia),
Zjednoczone
Królestwo
Irlandii
Północnej i Wielkiej Brytanii

Arbutus unedo,
Camelia reticulata,
Camelia x williamsii,
Corylus cornuta,
Formosda var. forrestii x Pieris japonica,
Kalmia latifolia,
Leucothoe fonansiana,
Pieris formosa var. forrestii,
Pyracantha koidzumii,
Syringa vulgaris,
Taxus baccata,
Toxccdendron diversiloba,
Vaccinium vitis-idaea
Viburnum davidii,
Viburnum farreri,
Viburnum lanatana,
Viburnum opulus,
Viburnum pragense,
Viburnum x burkwooddii,
Viburnum x carcephalum x Viburnum utile
Clintonia andrewsiana
Dryopteris arguta
Smilacina racemosa
Taxus brevifolia

Wymagania specjalne:

Przesyłki wymienionych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzące
z wskazanych krajów lub obszarów mogą być importowane do Korei Południowej, jeżeli są
zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, w którym w rubryce „Deklaracja dodatkowa” została
umieszczona w języku angielskim (zgodnie ze stanem faktycznym), jedna z następujących
informacji:
„This shipment has been produced in the place free from Sudden Oak Death
(Phytophthora ramorum)”, (tłumaczenie: „Przesyłka została wyprodukowana w miejscu
wolnym od Phytophthora ramorum”),
lub
„This material has been produced in an area free from Sudden Oak Death
(Phytophthora ramorum)”, (tłumaczenie: „Materiał został wyprodukowany na obszarze
wolnym od Phytophthora ramorum”),
lub
„This shipment is believed to be free from Sudden Oak Death (Phytophthora
ramorum)”, (tłumaczenie: „Przesyłkę uważa się za wolną od Phytophthora ramorum”).
Przesyłki roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wymienionych powyżej pochodzące
z krajów, stanów lub obszarów niewskazanych w tabeli mogą być importowane do Korei
Południowej,
jeżeli
są
zaopatrzone
w świadectwo fitosanitarne, w którym podano nazwę kraju (import spoza Stanów
Zjednoczonych), stanu lub obszaru pochodzenia przesyłki.
Obowiązuje od 10 grudnia 2005 roku.

