
KONTROLA RO ŚLIN I PRODUKTÓW RO ŚLINNYCH 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 15 września 1992 r. ustalające wymogi 
fitosanitarne oraz warunki kontroli ro ślin i produktów ro ślinnych importowanych do 
Tunezji (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Tunezyjskiej 6 października 
1992 r., str. 1333-1337) 
 

Minister Rolnictwa, 
Uwzględniając ustawę nr 92-72 z dn. 3 sierpnia 1992 r. przekształcającą przepisy 

prawne dotyczące ochrony roślin, w szczególności jej artykuł 12; 
Uwzględniając rozporządzenie z dn. 24 marca 1978 r. określające produkty roślinne 

dopuszczone do swobodnego importu; 
Uwzględniając rozporządzenie z dn. 24 maja 1978 r. ustalające warunki wystawiania 

świadectwa sanitarnego dla roślin; 
Uwzględniając rozporządzenie z dn. 18 sierpnia 1992 r. ustalające listę organizmów 

kwarantannowych; 
Uwzględniając rozporządzenie z dn. 18 sierpnia 1992 r. ustalające listę roślin i 

produktów roślinnych, których wprowadzanie na terytorium Tunezji jest zabronione; 
Zarządza, co następuje: 
Artykuł pierwszy. - Rośliny, części roślin i produkty roślinne importowane do Tunezji 

muszą być zaopatrzone w świadectwo sanitarne zgodne z międzynarodowym wzorem, 
sporządzone w języku arabskim, francuskim lub angielskim przez służby ochrony roślin kraju 
pochodzenia lub w świadectwo fitosanitarne wystawione przez właściwe władze lub służby 
kraju pochodzenia. 

W przypadku, gdy kraj eksportujący nie jest krajem pochodzenia roślin, rośliny te 
muszą być zaopatrzone w kopię świadectwa pochodzenia poświadczoną przez kraj 
eksportujący oraz w dodatkową deklarację potwierdzającą, że przesyłka w trakcie 
składowania nie uległa żadnym modyfikacjom mogącym uczynić ją niezgodną z tunezyjskimi 
wymogami fitosanitarnymi.  

Art. 2. - Wystawione świadectwa muszą potwierdzać, że przesyłkę poddano przed 
wysyłką urzędowej kontroli i uznano ją za wolną od organizmów szkodliwych określonych w 
rozporządzeniu z dn. 18 sierpnia 1992 r. ustalającym listę szkodliwych organizmów 
kwarantannowych, oraz wolną od innych organizmów szkodliwych i niebezpiecznych. 
Przesyłka musi ponadto spełniać szczególne warunki ustalone w artykule 4 niniejszego 
rozporządzenia. 

Art. 3. - Świadectwa fitosanitarne nie mogą być sporządzone później niż czternaście 
dni przed datą wysyłki lub reeksportu przesyłki. Dokumenty te muszą być poprawnie 
zredagowane i nie mogą zawierać żadnych dopisków ani przekreśleń. 

Art. 4. - Na świadectwie fitosanitarnym towarzyszącym przesyłkom roślinnym musi 
ponadto znajdować się urzędową dodatkowa deklaracja, zawierającą zależnie od przypadku 
następujące informacje: 
 
I - DRZEWA OWOCOWE PESTKOWE  
1) Rośliny pochodzące z wszystkich krajów: 
 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że rośliny zostały urzędowo 
kwalifikowane zgodnie z programem 
kwalifikowania wymagającym ich 
pochodzenia z materiału, który poddano 
urzędowym badaniom i na ich podstawie 
uznano za wolny od organizmów 



szkodliwych określonych w artykule 1 
rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1992 r. 
ustalającego listę szkodliwych organizmów 
kwarantannowych.  

2) Rośliny pochodzące z krajów, gdzie 
występuje Xanthomonas campestris pathovar 
prunus: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie dwóch ostatnich 
pełnych cykli wegetacyjnych w miejscu 
produkcji nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Xanthomonas 
campestris pathovar prunus.  

3) Rośliny z wyjątkiem owoców i nasion:  
a - Pochodzące z Ameryki Północnej: 
 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie dwóch ostatnich 
pełnych cykli wegetacyjnych na terenie 
szkółki nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania Apiosporina 
morbosa.  

b - Pochodzące z Ameryki, Azji i Australii:  Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że szkółka znajduje się na 
obszarze uznanym za wolny od Monilinia 
fructicola, oraz że w trakcie ostatniego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu produkcji nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania M. fructicola. 

4) Nasiona pochodzące z krajów, gdzie 
występuje Tomato ringspot virus na Prunus: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że nasienniki pochodzą z 
materiału uznanego za wolny od Tomato 
ringspot virus w trakcie trzech ostatnich cykli 
wegetacyjnych. 

II - KASZTAN: 
1) Rośliny pochodzące z wszystkich krajów: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Cryphonectria parasitica.  

2) Rośliny pochodzące z Ameryki Północnej, 
Rumunii lub Wspólnoty Niepodległych 
Państw: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że rośliny pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Ceralocystis 
fagacearum, Ophiostoma roboris. 

3) Drewno pochodzące z wszystkich krajów: Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że drewno pochodzi z obszarów 
uznanych za wolne od Endothia parasitica 
oraz zostało okorowane. 

III - DĄB: 
Rośliny pochodzące z Rumunii i Wspólnoty 
Niepodległych Państw: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że drewno pochodzi z obszarów 
uznanych za wolne od Endothia parasitica, 
Ophiostoma roboris, lub że drewno zostało 
okorowane i zgrubnie obrobione, w wyniku 
czego usunięto całkowicie okrągłe 
powierzchnie, lub że drewno zostało 



okorowane i jego wilgotność nie przekracza 
20% suchej masy. 

IV - ZŁOCIEŃ: 
1) Rośliny z wyjątkiem nasion i ciętych 
kwiatów: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że rośliny pochodzą z zakładów, 
na terenie których w trakcie trzech miesięcy 
poprzedzających wysyłkę nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Puccinia horiana. 

2) Sadzonki pochodzące z wszystkich 
krajów: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że na roślinach, z których 
pobrano sadzonki nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania Didymella 
chrysanthemi. 

3) Sadzonki pochodzące z krajów, gdzie 
występują: 
- Amauromyza maculosa 
- Liriomyza huidobrensis 
- Liriomyza trifolii 
- Liriomyza sativae 
- Tomato spotted wilt virus: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że rośliny, z których pobrano 
sadzonki zostały uznane za wolne od tych 
szkodników w trakcie trzech miesięcy 
poprzedzających wysyłkę. 

V - IGLASTE: 
Drewno pochodzące z krajów innych niż 
kraje Europy i regionu 
śródziemnomorskiego: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że drewno zostało okorowane. 

VI - POZIOMKI: 
1) Poziomki z wszystkich krajów: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że sadzonki roślinne z wyjątkiem 
owoców i nasion, są wolne od nicieni, 
fitoszkodników, oraz że ich korzenie zostały 
oczyszczone z ziemi (waga ziemi nie może 
przekraczać 10% wagi netto przesyłki). 

2) Poziomki pochodzące z krajów, gdzie 
występuje Xanthomonas fragariae: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Xanthomonas fragariae. 

3) Poziomki pochodzące z krajów, gdzie 
występują: 
- Strawberry crinkle virus 
- Strawberry latent "C" virus 
- Strawberry witches’ broom pathogen 
- Strawberry yellow edge virus: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że rośliny z wyjątkiem roślin z 
siewu zostały urzędowo kwalifikowane 
zgodnie z programem kwalifikowania 
wymagającym ich pochodzenia z materiału, 
który poddano urzędowym badaniom i na ich 
podstawie uznano za wolny od tych 
organizmów szkodliwych, lub że w trakcie 
ostatniego cyklu wegetacyjnego w miejscu 
produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania tych organizmów 
szkodliwych. 

4) Poziomki pochodzące z krajów, gdzie Dodatkowa deklaracja musi zawierać 



występują: 
- Phytophthora fragariae 
- Arabis mosaic virus 
- Strawberry latent ringspot 
- Tomato black ring virus: 

informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania tych organizmów 
szkodliwych. 

5) Poziomki pochodzące z krajów, gdzie 
występuje Aphelenchoides besseyi: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w miejscu produkcji i jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania tego nicienia. 

VII - FASOLA: 
1) Nasiona pochodzące z wszystkich krajów: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie dwóch ostatnich lat 
na terenie gospodarstwa ani w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono 
żadnego skażenia przez Corynebacterium 
flaccumfascens. 

2) Nasiona pochodzące z krajów, gdzie 
występuje Xanthomonas campestris pathovar 
phaseoli: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania tego organizmu szkodliwego. 

VIII - LUCERNA: 
1) Nasiona pochodzące z wszystkich krajów: 
 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu produkcji nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ditylenchus dipsaci. 
Lub że nasiona zostały poddane zabiegowi 
dezynfekcji przed eksportem. 

2) Nasiona pochodzące z krajów, gdzie 
występuje Clavibacter michiganensis spp. 
insidiosus: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie dziesięciu ostatnich 
lat na terenie zakładu ani w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono 
występowania Clavibacter michiganensis 
spp. insidiosus. 
Lub że w miejscu produkcji nie uprawiano 
Medicago sativa przez okres ostatnich trzech 
lat poprzedzających siew. 
Lub że odmiana lucerny jest uznana za 
odporną na Clavibacter michiganensis spp. 
insidiosus. 

IX - KUKURYDZA: 
1) Nasiona pochodzące z wszystkich krajów: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Erwinia stewartii, 
Cochliobolus carbonum, Diplopia 
macrospora i Diplopia maydis. 



Bądź że reprezentatywne próby nasion 
poddano urzędowemu badaniu i na jego 
podstawie uznano za wolne od tych 
organizmów szkodliwych. 

X - GOŹDZIKI: 
1) Rośliny z wyjątkiem nasion pochodzące z 
wszystkich krajów: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że rośliny pochodzą z materiału, 
który okazał się wolny od: Erwinia 
chrysanthemi pv. dianticola, Pseudomonas 
caryophylli, Phialophora cinerescens, oraz że 
w trakcie ostatniego pełnego cyklu 
wegetacyjnego w miejscu produkcji nie 
zaobserwowano żadnych objawów 
występowania tych organizmów szkodliwych 
ani Epichoristodes acerbella. 

2) Rośliny z wyjątkiem nasion pochodzące z 
krajów, gdzie występują: 
- Amauromyza maculosa 
- Liriomyza sativae 
- Liriomyza huidobrensis 
- Liriomyza trifolii: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że sadzonki i rośliny, z których 
je pobrano zostały uznane za wolne od tych 
szkodników w trakcie trzech miesięcy 
poprzedzających wysyłkę. 
 

XI - ZIEMNIAK: 
1) Bulwy przeznaczone do sadzenia 
pochodzące z wszystkich krajów: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że bulwy pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Clavibacter 
michiganensis spp. sepedonicus, 
Synchytrium endobioticum, Globodera 
pallida, Globodera rostochiensis. 

2) Bulwy przeznaczone do sadzenia 
pochodzące z Kanady: 

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że bulwy pochodzą z prowincji 
Nowy Brunszwik lub Wyspa Księcia 
Edwarda, zostały uznane za wolne od 
Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus i 
Potato spindle tuber viroid oraz pochodzą z 
sadzeniaków ziemniaka kategorii „pre-elite” 
do „elite”. 

XII - BULWY: 
Inne niż ziemniak pochodzące z krajów, 
gdzie występuje Stolbur mycoplasm: 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że bulwy pochodzą z obszarów 
uznanych za wolne od Stolbur mycoplasm. 

XIII - GROSZEK ZIELONY: 
Nasiona pochodzące z wszystkich krajów:  

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Pseudomonas syringae pv. 
pisi. 

XIV - RÓŻA: 
Rośliny z wyjątkiem kwiatów i nasion 
pochodzące z krajów, gdzie występują: 
- Arabis mosaic virus 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano 



- Raspberry ringspot virus 
- Strawberry latent ringspot 
- Tomato black virus: 

żadnych objawów występowania tych 
wirusów.  

XV - POMIDORY: 
Nasiona pochodzące z wszystkich krajów:  

Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że nasiona pochodzą z obszarów, 
na terenie których nigdy nie zostały wykryte: 
Clavibacter michiganensis spp. 
michiganensis, Xanthomonas campestri pv. 
Vesicatoria, oraz że w trakcie ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu 
produkcji nie zaobserwowano żadnych 
objawów występowania tych organizmów 
szkodliwych.  

XVI - WINOROŚL: 
Rośliny z wyjątkiem owoców i nasion: 
 
 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że od rozpoczęcia ostatniego 
pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w 
miejscu produkcji nie zaobserwowano 
żadnych objawów występowania chorób 
wirusowych ani szkodliwych mikoplazm. 

XVII - NARCISSUS I TULIPA: 
Cebule pochodzące z wszystkich krajów: 
 

 
Dodatkowa deklaracja musi zawierać 
informację, że w trakcie ostatniego pełnego 
cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji 
nie zaobserwowano żadnych objawów 
występowania Ditylenchus dipsaci. 

 
Art. 5. - Niezależnie od postanowień artykułów 1, 2 i 4 niniejszego rozporządzenia 

zezwala się na wprowadzanie bez okazania świadectwa i bez inspekcji sanitarnej 
następujących roślin lub produktów roślinnych, z wyjątkiem tych określonych w 
rozporządzeniu z dn. 18 sierpnia 1992 r. ustalającym listę roślin i produktów roślinnych, 
których wprowadzanie na terytorium Tunezji jest zabronione. 

1) Produkty rolne poddane przetworzeniu takie jak oleje, tłuszcze, solanki, konserwy, 
skrobie i mąki. 

2) Produkty rolne przeznaczone do przetworzenia, takie jak kawa, kakao i chmiel. 
3) Przyprawy i kadzidła, z wyjątkiem roślin z korzeniami i części podziemnych roślin 

pochodzących z krajów skażonych przez Fusarium oxysporum f. sp albedinis. 
4) Produkty roślinne w stanie surowym do użytku przemysłowego farmaceutycznego, 

kosmetycznego, lub w ciastkarstwie i cukiernictwie. 
5) Drewno piłowane lub przetworzone (z wyjątkiem drewna palmowego). 
6) Rośliny doniczkowe przy zmianie miejsca zamieszkania. 
7) Rośliny akwariowe. 
8) Rośliny i produkty roślinne w małej ilości i przeznaczone na użytek własny, z 

wyjątkiem nasion. 
Art. 6. - Wszelkie wcześniejsze postanowienia sprzeczne z niniejszym 

rozporządzeniem zostają uchylone, w szczególności rozporządzenie z dn. 24 marca 1978 r. 
dotyczące produktów roślinnych dopuszczonych do swobodnego importu oraz rozporządzenie 
z dn. 24 maja 1978 r. dotyczące warunków wystawiania świadectwa sanitarnego dla roślin. 
 

Tunis, dnia 15 września 1992 r. 



Minister Rolnictwa 
Mouldi Zouaoui 
 

Premier 
Hamed Karoul  

 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 31 maja 2012 r. ustalające listę roślin i 
produktów ro ślinnych, których wprowadzanie na terytorium Tunezji jest zabronione 
(opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Tunezyjskiej 8 czerwca 2012 r., str. 
1403-1404) 
 

Minister Rolnictwa, 
Uwzględniając ustawę konstytucyjną nr 2011-6 z dn. 16 grudnia 2011 r. ustanawiającą 

tymczasową organizację władz państwowych; 
Uwzględniając ustawę nr 92-72 z dn. 3 sierpnia 1992 r. przekształcającą przepisy 

prawne dotyczące ochrony roślin, w szczególności jej artykuł 3, uzupełnioną przez ustawę nr 
5-99 z dn. 11 stycznia 1999 r.; 

Uwzględniając dekret nr 2001-420 z dn. 13 lutego 2001 r. o organizacji Ministerstwa 
Rolnictwa, oraz całość tekstów zmieniających i uzupełniających go, w tym najnowszy dekret 
nr 2011-1560 z dn. 5 września 2011 r.; 

Uwzględniając dekret nr 2011-4796 z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie nominacji 
członków rządu; 

Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 18 sierpnia 1992 r. ustalające 
listę roślin i produktów roślinnych, których wprowadzanie na terytorium Tunezji jest 
zabronione, w formie zmienionej przez rozporządzenie z dn. 26 marca 2010 r.; 

Zarządza, co następuje: 
Artykuł pierwszy. - Wprowadzanie do Tunezji roślin i produktów roślinnych 

wymienionych poniżej jest zabronione: 
 

Opis Kraj pochodzenia 
1. Rośliny i produkty roślinne rodzaju Citrus 
L. i wszystkich innych rodzajów z rodziny 
Rutaceae, z wyjątkiem owoców 
pozbawionych szypułek oraz nasion. 

Wszystkie kraje 

2. Rośliny, produkty roślinne oraz każdy 
przedmiot składający się w całości bądź w 
części z roślin z rodziny Palmaceae. 

Wszystkie kraje 

3. Rośliny i produkty roślinne lawsonii 
(Lawsonia inermis L.) 

 
 
 
 
Algieria, Maroko i Mauretania 

4. Rośliny i produkty roślinne lucerny 
(Medicago sativa L.) 
5. Rośliny i produkty roślinne koniczyny 
(Trifolium spp.) 
6. Rośliny przeznaczone do sadzenia i części 
podziemne roślin 
7. Rośliny i produkty roślinne następujących 
rodzajów:  
Amelanchier Med.  
Aronia Med.  

Kraje skażone przez Erwinia amylovora 
Afryka  
Algieria, Egipt, Maroko 
Ameryka 



Chaenomeles Lindl.  
Cotoneaster Ehrh.  
Crataegus L.  
Cydonia Mill.  
Docynia (Wall.) Decne.  
Eriobotrya Lindl.  
Malus Mill.  
Mespilus L.  
Peraphyllum Nutt.  
Photinia Lindl.  
Pyracantha (Hanse)  
Pyrus L.  
Sorbus L. 
Stranvaesia Decaisne  

Bermudy, Gwatemala, Kanada, Meksyk, 
Stany Zjednoczone 
Azja 
Iran, Izrael, Jordania, Liban, Syria 
Europa 
Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bośnia i 
Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czarnogóra, Czechy, Dania, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, 
Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, 
Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 
Oceania 
Nowa Zelandia 

8. Nasiona życicy (Lolium spp.)  Kraje skażone przez Listronotus 
bonariensis 
Ameryka 
Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, 
Urugwaj  
Oceania 
Australia, Nowa Zelandia 

9. Owoce Carica papaya L., Mangifera indica 
L., Psidium guajava L., Prunus persica 
Batsch 

Kraje skażone przez Bactrocera zonata 
Afryka  
Egipt, Libia, Mauritius, Reunion  
Azja 
Arabia Saudyjska, Bangladesz, Bhutan, 
Cejlon (Sri Lanka), Indie, Iran, Jemen, Laos, 
Myanmar (Birma), Nepal, Oman, Pakistan, 
Tajlandia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

10. Ziemia i podłoże uprawowe składające 
się w całości bądź w części z ziemi lub 
stałych substancji organicznych, takich jak 
części roślin i humus, z wyjątkiem tych 
składających się wyłącznie z torfu. 

Wszystkie kraje 

 
Art. 2. - Wszelkie wcześniejsze postanowienia sprzeczne z niniejszym 

rozporządzeniem zostają uchylone, w szczególności rozporządzenie z dn. 18 sierpnia 1992 r. 
ustalające listę roślin i produktów roślinnych, których wprowadzanie na terytorium Tunezji 
jest zabronione. 

Art. 3. - Niniejsze rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Republiki Tunezyjskiej. 
 

Tunis, dnia 31 maja 2012 r. 
Minister Rolnictwa 
Mohamed Ben Salem 

 
Szef Rządu 
Hamadi Jebali 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 31 maja 2012 r. ustalające listę organizmów 
kwarantannowych (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Tunezyjskiej 8 
czerwca 2012 r., str. 1385-1391) 
 

Minister Rolnictwa, 
Uwzględniając ustawę konstytucyjną nr 2011-6 z dn. 16 grudnia 2011 r. ustanawiającą 

tymczasową organizację władz państwowych; 
Uwzględniając ustawę nr 92-72 z dn. 3 sierpnia 1992 r. przekształcającą przepisy 

prawne dotyczące ochrony roślin, w szczególności jej artykuł 3, uzupełnioną przez ustawę nr 
5-99 z dn. 11 stycznia 1999 r.; 

Uwzględniając dekret nr 2001-419 z dn. 13 lutego 2001 r. określający kompetencje 
Ministerstwa Rolnictwa; 

Uwzględniając dekret nr 2001-420 z dn. 13 lutego 2001 r. o organizacji Ministerstwa 
Rolnictwa, oraz całość tekstów zmieniających i uzupełniających go, w tym najnowszy dekret 
nr 2011-1560 z dn. 5 września 2011 r.; 

Uwzględniając dekret nr 2011-4796 z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie nominacji 
członków rządu; 

Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 16 stycznia 1999 r. ustalające 
listę organizmów kwarantannowych, w formie uzupełnionej przez rozporządzenie z dn.13 
października 2009 r.; 

Zarządza, co następuje: 
Artykuł pierwszy. - Ustala się listę organizmów kwarantannowych, dla których mają 

zastosowanie środki zakazu i obrony określone przez ustawę nr 92-72 z dn. 3 sierpnia 1992 r., 
w następującym brzmieniu: 

I - Lista organizmów kwarantannowych, których wprowadzanie jest zabronione dla 
wszystkich roślin: 

A - Wirusy i organizmy wirusopodobne: 
1. American plum line pattern virus 
2. Cherry rasp leaf virus 
3. Cowpea mild mottle virus 
4. Cucumber vein yellowing virus 
5. Cucurbit yellow stunting disorder virus 
6. Euphorbia mosaic virus 
7. Iris yellow spot virus 
8. Lettuce infectious yellows virus 
9. Peach rosette mosaic virus 
10. Pepino mosaic virus 
11. Raspberry ringspot virus 
12. Squash leaf curl virus 
13. Tobacco ringspot virus 
14. Tobacco streak virus potato strain 
15. Tomato ringspot virus 
16. Tomato black ring virus 
17. Tomato spotted wilt virus 
18. Tomato infectious chlorosis virus  
B - Bakterie i fitoplazmy: 
1. Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) 
2. European stone fruits yellows phytolasma (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) 
3. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spiekermann et Kotthoff) 
4. Elm phloem necrosis phytoplasma 



5. Erwinia amylovora (Burrill-Winslow et al.) 
6. Dickeya chrysanthemi (Samson et al.) 
7. Ralstonia solanacearum Smith 
8. Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachia (McCulloch et Pirone) Vauterin et al. 
9. Xylella fastidiosa (Well-Raju)  
C - Grzyby: 
1. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau 
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 
3. Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe 
4. Diaporthe vaccinii Shear 
5. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) 
6. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon 
7. Gremeniella abietina (Lagerberg) Morelet 
8. Gymnosporangium asiaticum G. Yamada 
9. Gymnosporangium clavipes (Cooke et Peck) 
10. Gymnosporangium globosum (Farlow) 
11. Gymnosporangium juniperi-virginianae Schweinitz 
12. Hamaspora longissima (Von Thûmen) Kôrnicke 
13. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar 
14. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
15. Melampsora medusa Thümen 
16. Monilinia fructicola (Winter) Honey 
17. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 
18. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson 
19. Ophiostoma wageneri (Goheen et Cobb) Harrington 
20. Phialophora gregata (Allington et Chamberlain) W. Gams 
21. Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart 
22. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert 
23. Phytophthora cinnamomi Rands 
24. Puccinia pittieriana Hennings 
25. Thecaphora solani Barrus 
26. Tilletia indica Mitra  
D - Nicienie: 
1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 
2. Ditylenchus destructor Thorne 
3. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 
4. Longidorus spp. 
5. Meloidogyne spp. 
6. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 
7. Pratylenchus spp. 
8. Radopholus citrophilus Hüttel, Dickson et Kaplan 
9. Radopholus similis Thorne 
10. Rotylenchulus reniformis Linford et Oleveira 
11. Xiphinema spp. 
E - Owady i roztocze we wszystkich stadiach rozwoju: 
1. Acleris gloverana (Walsingham) 
2. Acleris variana (Fernald) 
3. Amauromyza maculosa (Malloch) 
4. Anoplophora chinensis (Forster) 
5. Anoplophora malasiaca (Thomson) 



6. Blithopertha orientalis (Waterhouse) 
7. Carposina niponensis Walsingham 
8. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
9. Cydia inopinata (Heinrich) 
10. Cydia molesta (Busck) 
11. Cydia packardi (Zeller) 
12. Cydia prunivora (Walsh) 
13. Diabrotica barberi (Smith et Lawrence) 
14. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 
15. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 
16. Diabrotica virgifera virgifera Leconte 
17. Drosophila suzukii (Matsumura) 
18. Epichoristodes acerbella Walker 
19. Epitrix cucumeris (Harris) 
20. Epitrix tuberis Gentner 
21. Frankliniella occidentalis (Pergande) 
22. Heliothis zea (Boddie) 
23. Hyphantria cunea (Drury) 
24. Leptinotarsa decemlineata (Say) 
25. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 
26. Liriomyza sativae Blanchard 

 27. Liriomyza brassica (Riley) 
28. Listronotus bonariensis (Kuschel) 
29. Metacalfa pruinosa (Say) 
30. Monochamus spp. 
31. Myndus crudus Van Duzee 
32. Opogona sacchari (Bojer) 
33. Popillia japonica Newman 
34. Premnotrypes spp. 
35. Paysandisia archon (Burmeister) 
36. Spodoptera eridiana (Cramer) 
37. Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) 
38. Spodoptera litura (Fabricius) 

 39. Tephritidae takie jak: 
39.1) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
39.2) Anastrepha ludens (Loew) 
39.3) Anastrepha obliqua Macquart 
39.4) Anastrepha suspensa (Loew) 
39.5) Anastrepha distincta (Greene) 
39.6) Bactrocera carambolae Drew et Hancock 
39.7) Bactrocera caryeae (Kapoor) 
39.8) Bactrocera cucurbitae (Coquillett) 
39.9) Bactrocera dorsalis (Hendel) 
39.10) Bactrocera kandiensis Drew et Hancock 
39.11) Bactrocera minax (Enderlein) 
39.12) Bactrocera occipitalis (Bezzi) 
39.13) Bactrocera papayae Drew et Hancock 
39.14) Bactrocera philippinensis Drew et Hancock 
39.15) Bactrocera pyrifoliae Drew et Hancock 
39.16) Bactrocera tryoni (Froggatt) 



39.17) Bactrocera tsuneonis (Miyake) 
39.18) Bactrocera zonata (Saunders) 
39.19) Bactrocera invadens Drew, Tsuruta et White 
39.20) Ceratitis cosyra (Walker) 
39.21) Ceratitis quinaria (Bezzi) 
39.22) Ceratitis rosa Karsch 
39.23) Dacus ciliatus Loew 
39.24) Euphranta japonica (Ito) 
39.25) Rhagoletis cingulata (Loew) 
39.26) Rhagoletis cerasi (Linnaeus) 
39.27) Rhagoletis completa Cresson 
39.28) Rhagoletis fausta (Osten Sacken) 
39.29) Rhagoletis indifferens Curran 
39.30) Rhagoletis mendax Curran 
39.31) Rhagoletis pomonella (Walsh) 
39.32) Rhagoletis ribicola Doane 
39.33) Rhagoletis suavis (Loew) 
40. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
41. Thrips palmi Karny 
42. Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)  
F - Rośliny pasożytnicze: 
1. Arceuthobium spp. 
2. Cuscuta spp.  

 
II - Lista organizmów kwarantannowych, których wprowadzanie jest zabronione dla 

niektórych roślin: 
 
A - Wirusy i organizmy wirusopodobne: 

 
Gatunek Przedmiot skażenia 

1. Chrysanthemum stunt viroid Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des 
Moul. przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 

2. Cittus leprosis virus 
3. Citrus mosaic virus 
4. Citrus ringspot virus 
5. Citrus tatter leaf virus 
6. Citrus tristeza virus 
7. Citrus vein enation virus 
8. Satsuma dwarf virus 

Rośliny rodzajów Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, 
włączając owoce z szypułkami. 

9. Strawberry latent C virus 
10. Strawberry latent ringspot virus 
11. Strawberry mild yellow edge virus 
12. Strawberry vein banding virus 
13. Strawberry crinkle virus  

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do 
sadzenia. 

14. Plum pox virus  
15. Cherry little cherry disease 

Rośliny rodzaju Prunus L., włączając owoce 
i nasiona. 

16. Tomato apical stunt virus 
17. Tomato torrado virus 
18. Tomato chlorosis virus 

Rośliny Lycopersicon esculentum Mill. 
przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem 
nasion. 



19. Potato spindle tuber viroid 
20. Potato black ringspot virus 
21. Potato virus T 
22. Potato yellow dwarf virus 
23. Potato yellow vein virus 
24. Potato yellowing virus 
25. Potato Andean latent virus 
26. Potato Andean mottle virus 

Rośliny Solanaceae przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

27. Impatiens necrotic spot virus Rośliny Impatiens New Guinea przeznaczone 
do sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

28. Cherry leaf roll virus Rośliny rodzaju Rubus L. przeznaczone do 
sadzenia. 

 
B - Bakterie i fitoplazmy: 
 

Gatunek Przedmiot skażenia 
Liberbacter sp. (citrus greening)  
Citrus variegated chlorosis Wells et al. 
Lime witches' broom phytoplasma 
(Candidatus phytoplasma aurantifolia Zreik 
et al.) 
Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo 
(Gabriel et al. - Vauterin et al.) 
Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse - 
Vauterin et al.) 

Rośliny rodzajów Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, 
włączając owoce z szypułkami. 

Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller 
et al. - Vauterin et al.) 

Rośliny rodzaju Corylus L., włączając 
nasiona. 

Burkholderia caryophylli (Burkholder-
Yabuuchi et al.) 

Rośliny rodzaju Dianthus L., z wyjątkiem 
nasion. 

Strawberry witches' broom phytoplasma 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King 

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Corynebacterium tritici (Hutchinson) 
Burkholder 
Xanthomonas translucens pv. translucens 
(Jones et al. - Vauterin et al.)  

Nasiona Gramineae. 

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) 
Mergaert et al.  

Nasiona Zea mays L. 

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus 
(McCulloch-Davis et al.) 

Nasiona Medicago sativa L. 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
(Smith) Vauterin et al. 

Nasiona rodzaju Phaseolus L. 
 

Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) 
Young et al. 

Nasiona rodzaju Pisum L.  

Xanthomonas populi (Ride) Rośliny rodzaju Populus L. z wyjątkiem 
nasion. 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier 
et al.) Young et al.  
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) 

Rośliny rodzaju Prunus L., włączając owoce. 



Vauterin et al.  
Peach yellows phytoplasma  
Peach X-disease phytoplasma  
Peach rosette phytoplasma 
Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis (Smith-David et al.) 
Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Vauterin 
et al. 

Rośliny Lycopersicon esculentum Mill. i 
rodzaju Capsicum L., włączając nasiona. 

Potato purple top wilt phytoplasma 
Candidatus phytoplasma solani (Potato 
stolbur phytoplasma) 

Roślina gatunku Solanum tuberosum L.  

Candidatus phytoplasma vitis Rośliny rodzaju Vitis L. przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline) Rośliny rodzaju Pyrus L. przeznaczone do 
sadzenia, z wyjątkiem nasion. 

 
C - Grzyby: 

 
Gatunek Przedmiot skażenia 

Ciborinia camelliae Kohn Rośliny rodzaju Camellia L. przeznaczone do 
sadzenia. 

Puccinia horiana Hennings Rośliny rodzaju Chrysanthemum L., z 
wyjątkiem des semenccs. 

Elsinoe australis Bitancourt et Jenkins 
Elsinoe fawcettii Bitancourt et Jenkins 
Phaeroramularia angolensis (Carvalho et 
Mendes) Kirk  
Guignardia citricarpa Kiely 

Rosliny i produkty roślinne rodzajów Citrus 
L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich 
mieszańce przeznaczone do sadzenia, z 
wyjątkiem nasion. 
 

Gymnosporangium clavipes (Cooke et Peck) Rośliny rodzaju Cupressus L. i wszystkie 
części tych roślin. 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van 
Beyma 

Rośliny Dianthus L., z wyjątkiem nasion. 

Colletotrichum acutatum Simmonds 
Phytophthora fragariae Hickman var. 
fragariae 

Rośliny Fragaria L., z wyjątkiem nasion. 

Uromyces transversalis (Von Thûmen) 
Winter 

Rośliny rodzaju Gladiolus Sweet 

Phytophthora megasperma f.sp. glycinea Nasiona Glycine max L.  
Glomerella gossypii Edgerton 
Pectinophora gossypiella Saunders 

Rośliny rodzaju Grossypium L., włączając 
nasiona. 

Gymnosporangium yamadae Yamada Rośliny rodzaju Juniperus L. i wszystkie 
części tych roślin. 

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton 
Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 

Rośliny Zea mays L., włączając nasiona. 

Alternaria mali Roberts 
Botryosphaeria berengeriana f.sp. pyricola 
(Nose) Koganezawa et Sakuma 

Rośliny rodzajów Pyrus L. i Malus Mill. i 
wszystkie części tych roślin, włączając 
owoce i z wyjątkiem nasion. 

Puccinia pelargonii zonalis Doidge Rośliny rodzaju Pelargonium L. H. Bailey, z 
wyjątkiem nasion. 



Atropellis pinicola Zeller et Goodding 
Atropellis piniphila Weir Lohmann et Cash 
Cronartium coleosporioides Arthur 
Cronartium comandrae Peck 
Cronartium comptoniae Arthur 
Cronartium fusiforme Burdsall et Snow 
Cronartium himalayense Bagchee 
Cronartium kamtschaticum Dietel 
Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. 
Hiratsuka 
Mycosphaerella dearnessii Barr 
Mycosphaerella gibsonii Evans 

Rośliny rodzaju Pinus L. i wszystkie części 
tych roślin. 

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter Rośliny rodzaju Platanus L., z wyjątkiem 
nasion i owoców. 

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx Rośliny rodzaju Prunus L., włączając owoce. 
Ceratocystis fagacearum (T. W. Bretz) J. 
Hunt 
Phytophthora cinnamomi Rands 

Rośliny rodzaju Quercus L. i wszystkie 
części tych roślin. 
 

Phytophthora fragariae var. rubi Wilcox et 
Duncan 
Phytophthora fragariae Hickman var. 
fragariae 

Rośliny rodzaju Rubus L., z wyjątkiem 
nasion. 

Phoma exiga var. foveata (Foister) Boerema 
Septoria lycopersici Speg var. malagutii 
Ciccarone et Boerema  
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival  
Phoma andigena Turkensteen  

Roślina rodzaju Solanum tuberosum L., z 
wyjątkiem nasion. 

Tilletia controversa Kühn Nasiona rodzaju Triticum L. 
 

D - Nicienie: 
 

Gatunek Przedmiot skażenia 
Rotylenchulus spp. Rośliny rodzaju Ananas L. przeznaczone do 

sadzenia. 
Heterodera fici Kirjanova Rośliny rodzaju Ficus L. przeznaczone do 

sadzenia. 
Anguina spp. Rośliny Gramineae, włączając nasiona. 

 
Heterodera humili Filipjev Rośliny rodzaju Humulus L. przeznaczone 

do sadzenia. 
Tylenchulus semipenetrans Cobb Roślina gatunku Olea europea L. 

przeznaczona do sadzenia. 

Rośliny rodzaju Vitis L. przeznaczone do 
sadzenia. 
 

Globodera pallida Stone  
Roślina gatunku Solanum tuberosum L., z 
wyjątkiem nasion. 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens 



Aphelenchoides besseyi Christie  
Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do 
sadzenia. 

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) 
Steiner et Buhrer  
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) 
Christie 
 

E - Owady i roztocze we wszystkich stadiach rozwoju: 
 

Gatunek Przedmiot skażenia 
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) 
Aleurocanthus woglumi Ashby  
Aonidiella citrina (Coquillett)  
Diaphorina citri Kuwayana  
Hishimonus phycitis (Distant) 
Lopholeucaspis japonica (Cockerell)  
Pezothrips kellyanus (Bagnall)  
Scirtothrips aurantii Faure 
Scirtothrips citri (Moulton)  
Scirtothrips dorsalis Hood  
Unaspis citri (Comstock)  
Unaspis yanonensis (Kuwana)  
Toxoptera citricida (Kirkaldy) 

Rośliny rodzajów Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, 
włączając owoce. 

Trioza erytreae (Del Guersio)  
Xylosandrus crassiusculus (Mochul'skii) 

Rośliny rodzaju Ceratonia siliqua L., z 
wyjątkiem nasion. 

Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rośliny i wszystkie części roślin Cupressus 
spp. 

Chilecomadia valdiviana (Philippi) 
Ctenarytaina spatulata Taylor  
Ctenarytaina eucalyptii (Maskell) 
Gonipterus scutellatus Gyllenhal 
Megastigmus spp.  
Quadrastichdella nova Girault 

Rośliny i wszystkie części roślin Eucalyptus 
spp. 

Anthonomus bisignifer Schenkling 
Anthonomus signatus Say 

Rośliny Fragaria L., z wyjątkiem owoców. 

Anthonomus grandis Boheman Rośliny Gossypium spp. włączając nasiona. 
Cacyreus marshalli Butler Rośliny Pelargonium spp., z wyjątkiem 

nasion. 
Dendroctonus adjunctus Blandford 
Dendroctonus brevicomis Leconte 
Dendroctonus ponderosae Hopkins 
Dendroctonus frontalis Zimmermann 
Dendroctonus rufipennis (Kirby) 
Dendroctonus micans (Kugelann) 
Dryocoetes contusus Swaine  
Gnathotricus sulcatus (Leconte)  
Ips amitinus (Eichhoff) 
Ips cembrae (Heer) 
Ips confusus (Leconte)  
Ips calligraphus (Germar)  

Rośliny i wszystkie części roślin Pinus spp. 
 



Ips grandicollis (Eichhoff)  
Ips lecontei Swaine  
Ips pini (Say) 
Ips plastographus (Leconte) 
Ips sexdentatus (Borner)  
Ips typographus (Linnaeus) 
Matsucoccus feytaudii Ducasse  
Pissodes castaneus (DeGeer)  
Pissodes nemorensis Germar  
Pissodes strobi (Peck)  
Pissodes terminalis Hopping  
Tomicus minor Hartig  
Conotrachelus nenuphar (Herbst) Rośliny Prunus spp., włączając owoce. 
Numonia pyrivorella (Matsumura) Rośliny Pyrus spp., włączając owoce. 
Tecia solanivora (Povolny)  Rośliny Solanum spp. 
Gnathotrichus sulcatus (LeConte) Rośliny i wszystkie części roślin Tetraclinis 

spp. 
Scaphoideus luteolus Van Duzee 
Cameocephala fulgida Nottingham 

Rośliny i wszystkie części roślin Ulmus spp. 

Draeculacephala minerva Ball 
Graphocephala atropunctata (Signoret) 
Margarodes prieskaensis (Jakubski) 
Margarodes vitis (Philippi)  
Margarodes vredendalensis (De Klerk)  
Viteus vitifoliae (Fitch) 

Rośliny Vitis spp. przeznaczone do sadzenia. 

 
Art. 2. - Wszelkie wcześniejsze postanowienia sprzeczne z niniejszym 

rozporządzeniem zostają uchylone, w szczególności rozporządzenie z dn. 16 stycznia 1999 r. 
ustalające listę organizmów kwarantannowych. 

Art. 3. - Niniejsze rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Republiki Tunezyjskiej. 
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