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KOMUNIKAT
Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

Zgodnie z informacjami przekazywanymi Glówncmu lnspektorowi Ochrony Roślin
iNasiennietwa przez organizacje ochrony roślin państw członkowskich Unii Europejskiej
wynika. że niektóre polskie podmioty zajmuj_ą|ce się_sprzedaża ziemniaków do innvch państw
UE narus'/.:_tjg_podj§te ustalenia W tym zakresie. to jest niezalaczajg do przesyłek ziemniaków
zaświadczeń pot\vierdzajg_‹¿ych nie xwstepowanie bakterii Cla\'ibaclt'r /m'clzi_ş_'unen.\'i.s' ssß
.\'epe‹Ionicu.\'. Brak zaświaclczeń stanowi naruszenie § l7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
iRozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu
izapobieganíu rozprzestrzeniania się bakterii C'1a\'ibu‹:ler micI1igu›u.'n.s'i.'›' ssp. .'›'r'_m'‹lm1í‹'u.s'
(Dz. U. z 2014 r.. poz. l 121 z późn. zm.).
W konsekwencji naruszania przepisów Węgierska Organizacja Ochrony Roślin
przekazała Komisji Europejskiej informacje o wprowadzeniu dodatkowych wymagań dla
hulw ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i przeinieszczanych na terytorium Węgier.
\\"çgierska organizacja ochrony roślin wskazuje. że W okresie od l stycznia 2015 do końca
maja 2017 na terytorium Węgier wproivadzoiio 785 przesyłek bulw zielnniaków
pochodzących z Polski. a tylko dla 228 przcsylek byly xvystawionc zaś\viadezenia
potwierdzające nie występowanie bakterii (`lm'ibu‹'lv›' michigurzm1.w'.\' ssp. .s'eped‹micu.v.
Podmioty polskie wprowadzily na rynek węgierski 557 przcsylek niezgodnie z § 17
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególowych sposobów
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii (`lu\'il›ucler'
miuhigum.'nsi.s' ssp. .s¬cpc‹1‹››1icus (Dz. U. z 2(ll4 r.. poz. I 12| z póżn. zm.).

Konsekwencją powyższego jest wprowadzenie zmian w przepisach
węgierskich. na mocy których w przypadku stwierdzenia na terytorium Węgier

bulw ziemniaka pochodzących z Polski niezaopatrzonych w zaświadczenie
potwierdzające nie występowanie bakterii Clavihacƒer miclaiganensis ssp.
seperlonicus przesylka taka będzie mogla zostać zniszczona izniszczenic to

nastąpi na koszt posiadacza.
Informacji dotyczących zasad przemieszczania ziemniaków wyprodukoivanych
\v Polsce do innych państw członkowskich UE oraz warunkó\\~'. które powinny być spełnione.
aby można bylo uzyskać xvymagane zaświadczenie udzielają pracownicy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - adresy i telefony kontaktowe -
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