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Przepisy fitosanitarne w IMPORCIE do UE
Określone rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty nie mogą być
importowane do UE (wymienione w częściach A i B Załącznika III Dyrektywy
2000/29/EC).
Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/29/EC niektóre rośliny, produkty roślinne i inne
przedmioty wymienione w części A załącznika IV mogą zostać wprowadzone do UE
tylko wtedy, gdy spełniają określone wymagania.
Określone rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty (gł. wymienione w części
B Załącznika V Dyrektywy 2000/29/EC), wprowadzane na terytorium UE muszą być
zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne (ŚF).
ŚF jest wydawane przez organizację ochrony roślin w kraju eksportu (NPPO – UK)

piorin.gov.pl

Przepisy fitosanitarne w IMPORCIE do UE
Towary wymagające zaopatrzenia w ŚF podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej
w pierwszym punkcie wwozu do UE (tj. na granicy zewnętrznej UE bez względu na
docelowe P.Cz.).
Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje trzy etapy:
1) kontrolę dokumentów
- rejestracja importera, ŚF, oznakowanie (np.: ISPM 15)
2) kontrolę tożsamości
3) kontrolę zdrowotności
Nowe przepisy importowe dla UE (OCR – rozporządzenie UE 2017/625) po
14.12.2019 !!!
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IMPORT ROŚLIN Z WLK. BRYTANII DO UNII EUROPEJSKIEJ

Po opuszczeniu UE przez UK będą stosowane w odniesieniu do importowanych z UK
towarów roślinnych te same wymogi i zasady granicznej kontroli fitosanitarnej, jak dla
przesyłek pochodzących z pozostałych krajów trzecich, tj.:
•

regulowane towary roślinne (szczególności wszystkie roślin do sadzenia, określone
drewno, produkty z drewna lub kora, określone gatunki owoców i warzyw, niektóre
rodzaje ciętych kwiatów i zieleni) będą musiały być zaopatrzone w świadectwo
fitosanitarne, wydane przez brytyjską organizację ochrony roślin (DEFRA)

•

będą podlegały granicznej kontroli fitosanitarnej w pierwszym punkcie wwozu do UE
(tj. na granicy zewnętrznej UE bez względu na docelowe państwo członkowskie)
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Procedury fitosanitarne w EKSPORCIE poza UE
Kontrola fitosanitarna dla towarów przeznaczonych na eksport
poza UE (w tym do UK bo brexicie bez umowy) jest wykonywana w
Polsce przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa (PIORiN).
Kontrola wykonywana jest z uwzględnieniem:
• przepisów krajowych (ustawa o ochronie roślin, KPA i in.)
• przepisów fitosanitarnych kraju przeznaczenia towaru (dla UK po
brexicie na podstawie informacji otrzymanych od DEFRA)
• Przepisów Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC)
oraz standardów międzynarodowych (ISPM)

Drewniany Materiał Opakowaniowy .
• Po wyjściu UK drewniany materiał opakowaniowy (DMO/WPM),
wykorzystywany w transporcie wszelkich towarów, eksportowanych do Wlk.
Brytanii, będzie musiał być oznakowany zgodnie z Międzynarodowym
Standardem ds. środków fitosanitarnych ISPM15.
• Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na naszej stronie
internetowej: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-drewniane/
• Dostępny jest tam również rejestr zakładów spełniających warunki produkcji
wyrobów z drewna wg. Standardu ISMP 15.
• Wobec powyższego przy eksporcie do UK po brexicie zalecamy
wykorzystywanie opakowań drewnianych zgodnych z ww. Standardem.

Procedury fitosanitarne w EKSPORCIE poza UE
Przewidywane przepisy fitosanitarne Wilk. Brytanii
Wykaz towarów wymagających zaopatrzenia w ŚF
=
Wykaz towarów wymagających zaopatrzenia w paszport roślin
Z dniem wystąpienia UK z UE eksportowane z UE (w tym Polski) towary roślinne będą traktowane jak towary
pochodzące z państw trzecich, co oznacza m.in. konieczność zaopatrzenia ich w określonych przypadkach w
świadectwo fitosanitarne, zamiast w paszport roślin

W szczególności będzie to dotyczyło:
• określonych rodzajów/gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia (w tym nasion)
• drewna i kory niektórych rodzajów
• ziemniaków (sadzeniaków oraz konsumpcyjnych czy przeznaczonych do przerobu przemysłowego,
pochodzących z określonych PCz UE (w tym Polski))

Niezależnie od procedur fitosanitarnych, BREXIT bez umowy wyjścia, spowoduje konieczność
dopełniania przez podmioty formalności celnych (w tym opłat celnych i podatkowych, np. VAT.)
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Procedury fitosanitarne w EKSPORCIE do UK
• Wprowadzanie przesyłki zawierającej regulowane towary roślinne
musi być poprzedzone informacją przekazaną przez importera
urzędowi brytyjskiemu (DEFRA).
• DEFRA bez zatrzymywania przesyłki na granicy dokona poprzez
wewnętrzne systemy informatyczne identyfikacji dokumentów
oraz wprowadzanych produktów (kontrole „zdalne / na
odległość”, tj. poprzez system informatyczny DEFRA/służb
celnych).
• Aby spełnić ten warunek eksporter będzie musiał dostarczyć
kopie świadectwa fitosanitarnego i wszelkich odpowiednich
dokumentów importerowi w Wielkiej Brytanii.
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Procedury fitosanitarne w EKSPORCIE poza UE
Świadectwo fitosanitarne (ŚF) wydawane jest:
• w imieniu Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce
składowania, lub miejsce łączenia roślin, produktów roślinnych
lub przedmiotów
• na wniosek zainteresowanego podmiotu (eksportera)
Elementy wniosku, ewentualne dodatkowe dokumenty oraz ogólne
zasady kontroli określone są w ustawie o ochronie roślin (gł. art. 18)
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Procedury fitosanitarne w EKSPORCIE poza UE
Kontrola w celu wydania ŚF, wg. potrzeb, może obejmować:
•

ocenę organoleptyczną (wizualną) przesyłki/partii (w tym opakowań towaru,
etykiet, drewnianego materiału opakowaniowego (DMO))

•

pobranie prób do oceny makroskopowej i/lub badań laboratoryjnych

•

kontrolę dokumentów (w tym potwierdzających określone zabiegi lub
pochodzenie towaru)

•

ocenę stanu fitosanitarnego miejsca uprawy (w tym jego historii
fitosanitarnej)

Czynności te są płatne wg. stawek określonych w Rozp. MRiRW.
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Źródła informacji
Sugerujemy regularne zapoznawanie się z wiadomościami publikowanymi przez
administrację KE i UK:
• https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
• https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-iftheres-no-withdrawal-deal

Informacje o brexicie na stronie PIORiN:
•

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/zasady-obrotu-towarami-roslinnymi-z-w-brytania-wprzypadku-brexit-u-bez-umowy,277.html
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