
JAKICH ROŚLIN DOTYCZĄ ZMIANY?
Wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia (żywe rośliny, które mają pozostać zasadzone, być posadzone 

lub przesadzone), sprzedawane na rynku Wielkiej Brytanii lub importowane na ten rynek, będą musiały być 
transportowane z fizycznie zamocowanym do każdego produktu paszportem rośliny.

CO TO SĄ PASZPORTY 
ROŚLIN?
Firma, która przemieszcza do innych firm na terenie 
UE (włączając w to Wielką Brytanię) rośliny i produkty 
pochodzenia roślinnego, które mogą być wektorem 
przenoszenia szkodników i chorób podlegających 
kwarantannie, może być zobowiązana do posiadania 
paszportu rośliny. Paszport rośliny jest dokumentem, 
który potwierdza, że roślina spełnia obowiązujące na 
terenie UE wymagania fitosanitarne.

CO TO  
OZNACZA?
Aby transportować rośliny przeznaczone 
do sadzenia, znajdujące się w obrocie na 
rynku UE lub są na niego wprowadzane, 
potrzebny będzie fizycznie zamocowany 
do produktu paszport rośliny. Zapewni on 
identyfikację, gdyby pojawiła się potrzeba 
zbadania przyczyny rozprzestrzenienia się 
zanieczyszczenia.

KIEDY TO 
NASTĄPI?
Nowe przepisy obowiązujące wszystkie 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
handlem roślinami wejdą w życie...

PASZPORTY ROŚLIN

Co należy w.

CO  
TRZEBA 
WIEDZIEĆ...
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CO SIĘ  
ZMIENIA?

Dla firm handlujących roślinami  
i produktami pochodzenia 

roślinnego zmiana prawa unijnego 
będzie oznaczać rozszerzenie 

katalogu roślin wymagających 
paszportu.

JAKICH ROŚLIN 
DOTYCZĄ ZMIANY?

Paszportu rośliny mogą wymagać wszystkie 
rośliny przeznaczone do sadzenia i produkty 

pochodzenia roślinnego (poza owocami  
i nasionami), które znajdują się w obrocie na 
terenie UE lub są wprowadzane na rynki UE  

i mogą być wektorem przenoszenia szkodników 
i chorób podlegających kwarantannie. Po 

uzyskaniu upoważnienia od odpowiedniej 
instytucji paszporty rośliny można wystawiać 

samemu.

JAK WYGLĄDA  
PASZPORT ROŚLINY?

CZY BĘDĘ  
GO POTRZEBO-

WAĆ? 
Tak, jeśli przemieszczasz rośliny 

lub produkty roślinne na 
obszarze Unii Europejskiej. 

Paszport rośliny musi składać się z następujących informacji 
utrzymanych w formacie kwadratu lub prostokąta:

Prawy górny róg: 
Napis „Paszport 
rośliny”

Lewy górny róg: 
Flaga UE

Nazwa botaniczna 
(rodzaj lub 

gatunek)  

Kod 
identyfikacyjny 
lub numer partii

Twój numer 
uzyskany w ramach 

autoryzacji

Dwuliterowy kod 
kraju pochodzenia

ZATWIERDZONO

Nazwa botaniczna 
C GB-123456789

Paszport 
rośliny

B 12345
D GB

JAK VIDEOJET MOŻE POMÓC W ZACHOWANIU 
ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Firma Videojet jest światowym liderem w branży identyfikacji produktów. Jej oferta obejmuje urządzenia do drukowania na 
bieżąco, kodowania i znakowania, a także płyny do konkretnych zastosowań. Naszym celem jest partnerska współpraca  

z klientami, która ma im pomóc w zwiększaniu wydajności, ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami na rynku  
i zmianami w przepisach. W przypadku paszportów roślin zalecamy skorzystanie z technologii wymienionych poniżej.

ATRAMENTOWY DRUK CIĄGŁY 
(CIJ)

Nasze drukarki CIJ idealnie nadają się do znakowania 
na płaskich lub zakrzywionych powierzchniach. 

Pozwalają one bezkontaktowo nanosić na produkty 
i opakowania kody partii, numery seryjne oraz inne 
informacje zapewniające identyfikowalność. Bogata 
oferta atramentów barwnikowych, pigmentowych  

i UV pozwala nam drukować na praktycznie każdym 
podłożu.

DRUKOWANIE I NAKLEJANIE 
ETYKIET

Urządzenia Videojet dodruku i etykietowania 
idealnie nadają się do drukowania tekstu, kodów 
kreskowych i obrazów o wysokiej rozdzielczości, 
pozwalając uzyskać kody kreskowe o wyjątkowo 

wysokim kontraście i doskonałej czytelności. 
Wykorzystują one technologię Direct Apply™ — 

unikalną metodę aplikacji etykiet na żądanie, która 
zapewnia precyzyjne umieszczanie etykiet na 
opakowaniach bez potrzeby użycia aplikatora.

Zadaniem ekspertów firmy Videojet jest niesienie pomocy

Odwiedź stronę www.videojet.pl 
887 444 600 
handel.em@videojet.com

© 2019 Videojet Technologies Sp. z o.o. — wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka firmy Videojet Technologies Inc.  
zakłada ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian  
konstrukcyjnych oraz zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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