
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 824-93 z dnia 4 czerwca 1993 
r. w sprawie wymogów sanitarnych dla importu niektórych gatunków owocowych i 

ozdobnych z rodziny róŜowców (Rosaceae) 

 (Dz. U. nr 4218 z dn. 1 września 1993 r.) 

MINISTER ROLNICTWA I REFORMY ROLNEJ, 

Uwzględniając dekret królewski z dnia 20 września 1927 r. w sprawie przepisów 
sanitarnych dotyczących roślin; 

 
Uwzględniając dekret królewski nr 1-73-439 z dnia 8 stycznia 1974 r. będący 

publikacją tekstu Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin sporządzonej w Rzymie dnia 
6 grudnia 1951 r.; 

 
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 467-84 z dnia 

19 marca 1984 r. w sprawie importu roślin lub części roślin podatnych na poraŜenie przez 
niektóre gatunki szkodników zwierzęcych lub roślinnych; 

 
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 1306-85 z 

dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie przepisów sanitarnych dotyczących importowanych roślin 
lub produktów roślinnych; 

 
Na wniosek Zarządcy ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania 

Oszustw, 
 

zarządza, co następuje: 

 

 Artykuł 1. — Import w ramach kaŜdego postępowania celnego, poprzez porty, 
drogowe przejścia graniczne i lotniska wymienione w art. 1 ww. rozporządzenia nr 1306-85 z 
dnia 22 grudnia 1986 r., inny niŜ tranzyt od granicy do granicy bez pośrednich przeładunków 
na obszarze celnym, roślin lub produktów roślinnych naleŜących do gatunków Cydonia, 
Malus, Prunus i Pyrus uzaleŜnia się od uprzedniego wydania zezwolenia technicznego na 
import. 

 W celu otrzymania zezwolenia technicznego na import, zainteresowane strony muszą 
wystosować wniosek do Zarządu ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz 
Zwalczania Oszustw (regionalnego inspektoratu ochrony roślin) zredagowany według wzoru 
przedstawionego w załączniku III. Otrzymanie zezwolenia uzaleŜnia się od przestrzegania 
szczególnych wymogów technicznych przewidzianych przez niniejsze rozporządzenie oraz 
stosowne rozporządzenia dotyczące organizmów szkodliwych i wymogów sanitarnych dla 
importu. 

Import w kaŜdym postępowaniu celnym, poprzez porty, drogowe przejścia graniczne i 
lotniska wymienione w art. 1 ww. rozporządzenia nr 1306-85 z dnia 22 grudnia 1986 r., inny 
niŜ tranzyt od granicy do granicy bez pośrednich przeładunków na obszarze celnym, roślin 
lub produktów roślinnych naleŜących do gatunków Fragaria i Rubus dopuszcza się pod 
warunkiem przestrzegania szczególnych wymogów przedstawionych w załączniku I. 

 



Artykuł 2.  — Import w kaŜdym postępowaniu celnym, w tym tranzyt na obszarze 
celnym roślin lub produktów roślinnych wymienionych w załączniku II jest zabroniony 
zgodnie z przepisami tego załącznika. 

  

 Artykuł 3. — Import roślin lub produktów roślinnych wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I uzaleŜnia się od okazania świadectwa fitosanitarnego, wydanego przez 
odpowiednie słuŜby kraju pochodzenia oraz zgodnego ze wzorem załączonym do 
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (Rzym, 1951 r.). 

 Świadectwo fitosanitarne zawierające nazwę botaniczną kaŜdego gatunku oraz nazwy i 
ilość roślin kaŜdej odmiany, musi zostać wystawione w terminie nie przekraczającym 
czternastu dni przed datą nadania przesyłki. 

 Świadectwo fitosanitarne musi zostać poprawnie sporządzone i być wolne od wszelkich 
poprawek i przekreśleń. Musi zostać przedłoŜone razem z kopią faktury handlowej, której 
zgodność z oryginałem jest potwierdzona przez wysyłającego lub importującego, zawierającej 
dokładną nazwę i adres odbiorcy, wagę opakowań oraz szczegółowy wykaz zawartości 
kaŜdego z nich. 

 Świadectwo fitosanitarne potwierdza, Ŝe rośliny spełniają szczegółowe wymogi 
wymienione w kolumnie 2 załącznika I. 

 Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, muszą zostać opatrzone 
etykietą potwierdzającą, Ŝe materiał roślinny spełnia szczegółowe wymogi wymienione w 
kolumnie 2 załącznika I. 

 

Artykuł 4. — Roślinom lub produktom roślinnym wymienionym w kolumnie 1 
załącznika I, które zostały oclone i były lub nie były przedmiotem podziału, składowania lub 
modyfikacji opakowania w kraju innym niŜ kraj pochodzenia, zwanym krajem 
reeksportującym, muszą towarzyszyć następujące dokumenty: 

1. Świadectwo fitosanitarne, lub jego poświadczona kopia, wydane przez odpowiednie 
słuŜby kraju pochodzenia; 

2. Świadectwo fitosanitarne ponownej wysyłki, zgodne ze wzorem załączonym do 
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (Rzym, 1951 r.), w którym właściwe organy 
kraju reeksportującego potwierdzają, Ŝe produkty roślinne od momentu ich wwozu do tego 
kraju nie zostały poddane Ŝadnej modyfikacji sprzecznej z przepisami fitosanitarnymi 
obowiązującymi na obszarze celnym; 

3. Kopia faktury handlowej w formie przewidzianej w art. 3 powyŜej. 

 

Artykuł 5. — Import roślin lub produktów roślinnych wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I jak równieŜ ich opakowań uzaleŜnia się od inspekcji dokonanej przez 
pracowników słuŜb ochrony roślin w formie i warunkach przewidzianych przez dekret 
królewski z dnia 20 września 1927 r. 

Całość roślin lub produktów roślinnych lub ich reprezentatywne próbki mogą zostać 
poddane szczegółowemu badaniu. 

 



Artykuł 6. — Odbiorca lub jego pełnomocnik musi zadeklarować przewidywane 
miejsce sadzenia dla importowanych roślin i poinformować o tym pracownika słuŜb ochrony 
roślin odpowiedzialnego za kontrolę. 

Rośliny importowane, z wyjątkiem roślin z gatunków Fragaria i Rubus, muszą 
pozostać na tym samym polu przez co najmniej dwa pełne cykle wegetacyjne, gdzie będą 
kontrolowane a posteriori przez pracowników słuŜb ochrony roślin. 

Przed upływem tego okresu kontroli nie jest dozwolony pobór materiału roślinnego do 
rozmnaŜania. 

W przypadku importu sadzonek, które do chwili osiągnięcia stadium pełnego rozwoju 
będą przebywać w szkółkach państwowych, odstępstwa od postanowień niniejszego artykułu 
mogą zostać przyznane specjalną decyzją Zarządcy ds. Ochrony Roślin, Kontroli 
Technicznych oraz Zwalczania Oszustw. 

 

Artykuł 7. — Przesyłki nie spełniające postanowień powyŜszych art. 2, 3 i 4 będą 
odsyłane zgodnie z przepisami art. 7 dekretu królewskiego z dn. 20 września 1927 r. 

W przypadku, gdy kontrola przy wwozie lub kontrola a posteriori wykaŜe obecność 
jakiegokolwiek organizmu wymienionego w kolumnie 2 załącznika I, pracownik 
państwowych słuŜb ochrony roślin zarządza odesłanie lub zniszczenie roślin na koszt 
odbiorcy lub jego pełnomocnika. 

Wszystkie znalezione na terytorium kraju rośliny importowane z naruszeniem 
warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu równieŜ zostaną zniszczone przez 
słuŜby ochrony roślin. 

 

Artykuł 8. — Zarządca ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania 
Oszustw jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie 
opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

 

Rabat, dnia 4 czerwca 1993 r. 
ABDELAZIZ MEZIANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ZAŁ ĄCZNIK I  

 
Szczegółowe wymogi dla importu niektórych gatunków owocowych i ozdobnych 

naleŜących do rodziny róŜowców 
 

Opis roślin i produktów ro ślinnych 
 
1 

Szczegółowe wymogi fitosanitarne 
 
2 

1. Cydonia 

1.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2.  Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od Monilinia fructicola 

 
 
 
 
 

 

A. Import dopuszcza się jedynie między 1 listopada a 
15 lutego w przypadku pochodzenia z półkuli 
północnej oraz między 1 maja a 15 października w 
przypadku pochodzenia z półkuli południowej, jeśli 
rośliny są w stanie spoczynku wegetacyjnego oraz  
nie spędziły w szkółce okresu dłuŜszego niŜ rok po 
szczepieniu. Data szczepienia musi znaleźć się w 
rubryce „Dodatkowe informacje” świadectwa 
fitosanitarnego 

 

B. Urzędowe oświadczenie powierdzające,  

Ŝe rośliny były uprawiane na obszarze wolnym od 
Erwinia amylovora oraz miejsce uprawy zostało 
uznane za wolne od Erwinia amylovora w czasie 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
poprzedzającego zbiór, w następstwie 

a) kontroli urzędowych przeprowadzanych na polu 
uprawy i w promieniu 250 m wokół niego, co 
najmniej raz w lipcu/sierpniu i raz we 
wrześniu/październiku (lub w odpowiednim okresie 
na półkuli południowej) oraz 

b) wyrywkowych kontroli urzędowych 
przeprowadzanych  w promieniu co najmniej 1 km 
wokół pola uprawy w miejscach, gdzie uprawia się 
rośliny nosicieli Erwinia amylovora, między 
czerwcem a październikiem (lub w odpowiednim 
okresie na półkuli południowej) 

 

Oprócz ww. wymogów urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny były uprawiane na 
obszarze uznanym za wolny od Monilinia fructicola 
oraz nie zaobserwowano Ŝadnych oznak 
występowania M. fructicola u roślin z pola uprawy 
lub roślin z jego najbliŜszego otoczenia od początku 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
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Szczegółowe wymogi fitosanitarne 
 
2 

1.3. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fragaria 

2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od organizmów szkodliwych wymienionych 
w kolumnie 2 obok 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od organizmów szkodliwych wymienionych 
w kolumnie 2 obok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprócz ww. wymogów urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny były 

a) uprawiane na polu, na którym oraz w pobliŜu 
którego, wskutek kontroli przeprowadzonych w 
stosownych terminach obejmujących trzy ostatnie 
pełne cykle wegetacyjne, zostały wyeliminowane 
wszystkie rośliny podejrzane o poraŜenie przez 
mykoplazmę zamierania gruszy (Pear decline) 

oraz 

b) praktycznie wolne, w trakcie ostatniego cyklu 
wegetacyjnego poprzedzającego wysyłkę, od 
objawów występowania innych wirusów, mykoplazm 
i podobnych organizmów 

 
 

Urzędowe oświadczenie potwierdzające, Ŝe rośliny 
były uprawiane na polu, na którym nie 
zaobserwowano Ŝadnych oznak występowania chorób 
wywoływanych przez: 

- Arabic mosaic virus 
- Phytophthora fragariae 
- Raspberry ringspot virus 
- Strawberry latent ringspot virus 
- Tomato black ring virus 
 
 
Oprócz ww. wymogów urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny  
a) były uprawiane na polu, na którym oraz w pobliŜu 
którego od początku ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego nie zaobserwowano Ŝadnych oznak 
występowania chorób wywołanych przez: 
Strawberry crinkle virus 
Strawberry latent C virus 
Strawberry vein banding virus 
Strawberry witches’broom MLO 
Strawberry yellow edge virus 
Xanthomonas fragariae 
oraz 

b) z wyjątkiem sadzonek z wysiewu, pochodzą w linii 
prostej od materiału roślinnego, który 

aa) był objęty systemem certyfikacji  
bb) przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych był przechowywany w odpowiednich 



Opis roślin i produktów ro ślinnych 
 
1 

Szczegółowe wymogi fitosanitarne 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od Aphelenchoides fragariae i A. besseyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Malus 

3.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion  
3.2.  
3.2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od Monilia fructicola 

3.2.2. ŚwieŜe owoce pochodzące z krajów nie 
uznanych urzędowo za wolne od Monilinia fructicola. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

3.3. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z 

warunkach, przetestowany i uznany za wolny od 
organizmów szkodliwych wymienionych w punkcie 
a)  
Oświadczenie to musi opierać się na wynikach 
urzędowych badań z uŜyciem stosownych 
wskaźników lub równowaŜnych metod. 
 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny 
a) były uprawiane na polu, na którym oraz w pobliŜu 
którego nie zaobserwowano Ŝadnych oznak 
występowania Aphelenchoides fragariae lub A. 
besseyi od początku ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego 
oraz 

zostały urzędowo przebadane z uŜyciem stosownych 
metod nematologicznych i uznane za wolne od 
Aphelenchoides fragariae i A. besseyi 

b) pochodzą, w przypadku roślin z hodowli 
tkankowej, z materiału roślinnego spełniającego 
wymogi zawarte w punkcie a)  

 

 

Jak w 1.1 

 

Oprócz ww. wymogów, jak w I.2 

 

Zawartość przesyłki musi zostać:  

skontrolowana tuŜ przed wysyłką i uznana za wolną 
od jakichkolwiek oznak zakaŜenia wywołanego przez 
M. fructicola 
lub 

odkaŜona przed wysyłką z uŜyciem środka 
grzybobójczego uznawanego za skutecznie 
zapobiegający sporulacji grzyba M. fructicola 
(informacja o przeprowadzeniu zabiegu musi znaleźć 
się w świadectwie fitosanitarnym). 

 

Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe u roślin z pola uprawnego nie 
zaobserwowano Ŝadnych oznak choroby wywołanej 
przez Phyllosticta solitaria od początku ostatniego 



Opis roślin i produktów ro ślinnych 
 
1 

Szczegółowe wymogi fitosanitarne 
 
2 

wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów nie uznanych 
urzędowo za wolne od Phyllosticta solitaria 

 
 

3.4. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od organizmów szkodliwych wymienionych 
w kolumnie 2 obok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.5. Rośliny  Malus pumila (Wild.), z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od mykoplazmy proliferacji jabłoni (Apple 
proliferation mycoplasma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pełnego cyklu wegetacyjnego 

 
 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny 
a) były uprawiane na polu, na którym oraz w pobliŜu 
którego przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych nie zaobserwowano Ŝadnych oznak 
występowania chorób wywołanych przez : 
— Cherry raspleaf virus (szczep amerykański) 
— Tomato ringspot virus 
oraz 

b) pochodzą w linii prostej od materiału roślinnego, 
który 

aa) był objęty systemem certyfikacji 
lub 
bb) przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych był przechowywany w odpowiednich 
warunkach, przetestowany i uznany za wolny od 
organizmów szkodliwych wymienionych w punkcie 
a)  
Oświadczenie to musi opierać się na wynikach 
urzędowych badań z uŜyciem stosownych 
wskaźników lub równowaŜnych metod. 

 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe  
a) rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne 
od Apple proliferation mycoplasma 
lub 
b) u roślin z pola uprawnego lub roślin podatnych z 
jego najbliŜszego otoczenia nie zaobserwowano 
Ŝadnych oznak występowania choroby wywołanej 
przez Apple proliferation mycoplasma  przez okres 
trzech ostatnich pełnych cyklów wegetacyjnych  
oraz 
c) z wyjątkiem sadzonek z wysiewu, pochodzą w linii 
prostej od materiału roślinnego, który 
aa) był objęty systemem certyfikacji  
bb) przez okres sześciu ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych był przechowywany w odpowiednich 
warunkach, przetestowany i uznany za wolny od 
Apple proliferation mycoplasma. 
Oświadczenie to musi opierać się na wynikach 
urzędowych badań z uŜyciem stosownych 
wskaźników lub równowaŜnych metod. 
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3.5. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 

 
 
 
 

4. Prunus 

4.1 
4.1.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, , pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od Monilinia fructicola 
 
4.1.2  ŚwieŜe owoce pochodzące z krajów nie 
uznanych urzędowo za wolne od Monilinia fructicola 
 

4.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od organizmów szkodliwych wymienionych 
w kolumnie 2 obok 

 
 
 
 
 
 

4.3. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od organizmów szkodliwych wymienionych 
w punkcie A w kolumnie 2 obok 

 
 
Rośliny przeznaczone do sadzenia, pochodzące z 
krajów nie uznanych urzędowo za wolne od 
organizmów szkodliwych wymienionych w punkcie B 
w kolumnie 2 obok 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny były praktycznie wolne, w 
trakcie ostatniego cyklu wegetacyjnego 
poprzedzającego wysyłkę, od oznak występowania 
innych wirusów, mykoplazm i podobnych 
organizmów. 
 
 
 

Jak w 1.2 

 
 

Oprócz ww. wymogów, jak w 3.2.2 

 
 

Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe u roślin z pola upraw nie 
zaobserwowano od początku ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego poprzedzającego wysyłkę 
Ŝadnych oznak występowania chorób wywołanych 
przez: 

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 
- Xanthomonas campestris pv pruni 
 
 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny 
a) były uprawiane na polu, na którym oraz w pobliŜu 
którego przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych nie zaobserwowano Ŝadnych oznak 
występowania chorób wywołanych przez: 
A. 
— Cherry raspleaf virus (szczep amerykański) 
— Little cherry pathogen 
— Peach mosaic virus (szczep amerykański) 
— Peach phony bacterium 
— Peach rosette mycoplasm 
-   Plum line pattern virus (szczep amerykański) 
-  X-disease mycoplasn, 
B. 
— Tomato ringspot virus 
oraz 
b) pochodzą w linii prostej od materiału roslinnego, 
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4.4- Rośliny z następujących gatunków Prunus, 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, 
pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo za wolne 
od wirusa ospowatości śliw (Sharka virus): 
Prunus amygdalus Batsch  
Prunus armenica L. 
Prunus blireiana André  
Prunus brigantina Vill. 
Prunus cerasflera Ehrh. 
Prunus cistena Hansen 
Prunus curdica Fenil, et Fritseh 
Prunus domestica L. 
Prunus domestica ssp. domestica L. 
Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid 
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. 
Prunus glandulosa Thunb. 
Prunus holosericia Batal. 
Prunus hortulana Bailey 
Prunus japonica Thunb. 
Prunus mandshurica (Main.) Koehne 
Prunus maritima Marsh. 
Prunus mume Sieb. et Zucc 
Prunus nigra Ait. 
Prunus persica (L.) Batsch 
Prunus salicina L 
Prunus sibirica L.. 
Prunus simonii Carr. 
Prunus spinosa L. 
Prunus tomentosa Thunb.  
Prunus triloba Lindl. 
lub inne gatunki z rodzaju Prunus podatne na 
ospowatość (szarkę). 
 
4.5. Rośliny z gatunku Prunus avium przeznaczone do 

który 
aa) był objęty systemem certyfikacji 
lub 
bb) przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych był przechowywany w odpowiednich 
warunkach, przetestowany i uznany za wolny od 
organizmów szkodliwych wymienionych w punkcie 
a) 
Oświadczenie to musi opierać się na wynikach 
urzędowych badań z uŜyciem stosownych 
wskaźników lub równowaŜnych metod. 
 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny 
a) były uprawiane na polu 
aa) na którym oraz w pobliŜu którego przez okres 
trzech ostatnich pełnych cyklów wegetacyjnych nie 
zaobserwowano Ŝadnych oznak występowania 
choroby wywołanej przez wirus szarki 
oraz 
bb) z terenu którego wyeliminowano wszystkie 
rośliny przejawiające oznaki występowania chorób 
wywołanych przez inne wirusy, mykoplazmy lub 
podobne organizmy 
oraz 
b) z wyjątkiem sadzonek z wysiewu, pochodzą w linii 
prostej od materiału roślinnego, który 
aa) był objęty systemem certyfikacji, 
lub 
bb) przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych był przechowywany w odpowiednich 
warunkach, przetestowany i uznany za wolny od 
wirusa szarki.  
Oświadczenie to musi opierać się na wynikach 
urzędowych badań z uŜyciem stosownych 
wskaźników lub równowaŜnych metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe u roślin z pola uprawnego nie 
zaobserwowano Ŝadnych oznak choroby wywołanej 
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sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z krajów 
nie uznanych urzędowo za wolne od Cherry necrotic 
rusty mottle virus 
 
 
4.6. Rośliny z Prunus persicae przeznaczone do 
sadzenia, pochodzące z krajów nie uznanych 
urzędowo za wolne od Pseudomonas syringae pv. 
Persicae 
 
 
 
 
5. Pyrus 
5.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 
5.2. 
5.2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion, pochodzące z krajów nie uznanych urzędowo 
za wolne od Monilinia fructicola 
 
5.2.2. ŚwieŜe owoce pochodzące z krajów nie 
uznanych urzędowo za wolne od Monilinia fructicola 
 
 
5.3 Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion 
 
6. Rubus 

6.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, pochodzące z 
krajów nie uznanych urzędowo za wolne od 
organizmów szkodliwych wymienionych w kolumnie 
2 obok 

 
 
 
 
 

6.2 Rośliny przeznaczone do sadzenia, pochodzące z 
krajów nie uznanych urzędowo za wolne od 
organizmów szkodliwych wymienionych w kolumnie 
2 obok 

 
 
 

przez Cherry necrotic rusty mottle virus od początku 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego. 

 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny były uprawiane na 
obszarze wolnym od P. syringae pv. persicae i 
pochodzą z pola uprawnego, które po kontroli w 
trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego 
zostało uznane za wolne od tej choroby. 
 
 
 
Jak w 1.1 
 
 
Oprócz ww. wymogów, jak w 1.2 
 
 
 
Oprócz ww. wymogów, jak w 3.2.2 
 
 
Oprócz ww. wymogów, jak w 1.3 
 
 
 
 
Urzędowe oświadczenie potwierdzające, Ŝe rośliny 
były uprawiane na polu, na którym od początku 
ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie 
zaobserwowano Ŝadnych oznak występowania chorób 
wywołanych przez: 
 - Arabic mosaic virus 
 - Raspberry ringspot virus 
- Strawberry latent ringspot virus  
- Tomato black ring virus. 

 
Oprócz ww. wymogów, urzędowe oświadczenie 
potwierdzające, Ŝe rośliny  
a) są wolne od mszyc (równieŜ ich jaj) 
b) były uprawiane na polu, na którym oraz w pobliŜu 
którego przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych nie zaobserwowano Ŝadnych oznak 
występowania chorób wywołanych przez: 
- Black raspberry latent virus 
- Cherry leafroll virus 
- Prunus necrotic ringspot virus 
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- Raspberry leaf curl virus (szczep amerykański) 
- Tomato ringspot virus 
oraz 
c) pochodzą w linii prostej od materiału roślinnego, 
który 
aa) był objęty systemem certyfikacji 
lub 
bb) przez okres trzech ostatnich pełnych cyklów 
wegetacyjnych był przechowywany w odpowiednich 
warunkach, przetestowany i uznany za wolny od 
organizmów szkodliwych wymienionych w punkcie 
b). 
Oświadczenie to musi opierać się na wynikach 
urzędowych badań z uŜyciem stosownych 
wskaźników lub równowaŜnych metod. 
 

 
 

ZAŁ ĄCZNIK II  
 

Rośliny lub produkty ro ślinne, których wwóz jest zabroniony 
 
Opis roślin i produktów ro ślinnych 

1 
Uwagi 

 
2 

Roślinny, z wyjątkiem owoców i nasion, 
naleŜące do następujących rodzajów gatunków lub 
odmian hodowlanych: 

— Chaenomeles 
— Cratægus 
— Cotoneaster 
— Eryobotrya 
— Pyracantha 

 — Sorbus 
— Stranvaesia 
— Kultywary Alexandrine Douillard, 

Durondeau, Passe-Crassane (Pyrus) 
         — Odmiany ldared, Red Jade, Van Eseltine 
(Malus) 

Zakaz importu z wszystkich krajów. 
Odstępstwa mogą zostać przyznane specjalną decyzją 
Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej. 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ ĄCZNIK III  

 

Wniosek  o wydanie zezwolenia technicznego na import 
 

(NaleŜy skierować do Zarządu ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania Oszustw, 
najbliŜszego regionalnego inspektoratu ochrony roślin) 
 
P.  …………………………………………………………………..……………. ……… zwraca się do Zarządcy 
ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania Oszustw z prośbą o wydanie zezwolenia na import 
na teren Maroka niŜej wymienionych  roślin.  
 
Nazwa botaniczna gatunku: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Rodzaj materiału roślinnego (np. podkładki, szczepy, wysadki, sadzonki, nasiona): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
Ilość: ……………………………………………………………………………………………………................... 
Nazwa i adres wysyłającego: 
……………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kraj i region produkcji: ……………………………………….................................................................................. 
Szkółka: ………………………………………………………………………………………………………..........                           
Pochodzenie uŜytych podkładek i szczepów: 
.……………………………………………………………………............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Materiał przeznaczony na import jest:   [ ] certyfikowany virus-free 
(NaleŜy zakreślić odpowiednią rubrykę)   [ ] certyfikowany virus-tested 

[ ] niecertyfikowany 
Nazwa i adres odbiorcy: 
……………………………………………………………………………………………......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Przewidywana data importu: ………………………………………………………………………………….......... 
Przewidywane miejsce wwozu: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Przewidywane miejsce sadzenia (NaleŜy podać dokładne umiejscowienie): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dodatkowe informacje: 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
P. …………………………………………………………………..……………. ……… zobowiązuje się do 
przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 824-93 z dnia 4 
czerwca 1993 r. w sprawie wymogów sanitarnych dla importu niektórych gatunków owocowych i ozdobnych z 
rodziny róŜowców (Rosaceae). 
 

(Data/podpis i pieczęć wnioskującego) 
 

 
Przyznano zezwolenie techniczne na import 
 
 
 
(Data/podpis i pieczęć 
Regionalnego Inspektora Ochrony Roślin) 
 
 


