
 
 

Врз основа на член 7 и 8 од Законот за здравјето  на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.29/05, бр.81/08, бр.20/09 и бр.57/10), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  
 
                                                                  Л И С Т И 
   на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети 
 
                
          

                                                           Листа I 

Дел А  
ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБРАНЕТО 
Секција 1 

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ НЕ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО НИЕДЕН ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА 

 

 (а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој 

1. Acleris sp. (не европски) 
2. Amauromyza maculosa Malloch 
3. Anomala (Blitopertha) orientalis Waterhouse 
4. Anoplophora chinensis (Thomson)  
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  
5. Anoplophora malasiaca (Forster) 
6. Arrhenodes minutus Drury 
7. Bemisia tabaci Genn (не европски популации) вектори на вируси од 
видот на: 
                  (а) Bean golden mosaic virus 
                  (b) Cowpea mild mottle virus 
                  (c) Lettuce infectious yellow virus 
                  (d) Pepper mild tigre virus 
                  (e) Squash leaf curl virus 
                  (f)  Euphorbia mosaic virus 
                  (g) Florida tomato virus 

8. Cicadellidae (не европски) познати како вектори на Pierce  
заболувањето предизвикано од  Xylella fastidiosa, како: 
                (a) Carneocephala fulgida Nottingham 
                (b) Dreaculacephala minerva Ball 

 (c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 

9. Choristoneura spp. (не европски) 
10. Conotrachelus nenuphar Herbst. 
10.0. Dendrolimus sibiricus Techetverikov 
10.1. Diabrotica barberi Smith and Lawrence 
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 
10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 
11. Heliothis zea (Boddie) 



 
 

11.1. Hirschmanniella ssp.  освен Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc и 
Goodey 
12. Liriomysa sativae Blanchard 
13. Longidorus diadecturus Evaleight et Allen  
14. Monochamus spp. (не европски) 
15. Myndus crudus Van Duzee 
16. Nacobbus aberrans (Thorne) thorne et Allen 
16.1. Nacobbus leucoloma Boheman  
17. Premnotrypes spp. (не европски)   
18. Pseudopityophtorus minutissimus (Zimmermann) 
19. Pseudopityophtorus pruinosus (Eichhoff) 
19.1. Rhynchophorus palmarum (L.) 
20.  Scaphoideus luteolus (Van Dizee) 
21. Spodoptera eridania (Cramer) 
22. Spodoptera frugiperda (Smith) 
23. Spodoptera litura (Fabricius)  
24. Thrips palmi Karny 
25. Tephritidae (не европски ) како што се: 

(a) Anastrepha fraterculus (Widemann) 
(b) Anastrepha ludens (Loew) 
(c) Anastrepha obliqua Masquart 
(d) Anastrepha suspensa (Loew) 
(e) Dacus ciliatus Loew 
(f) Dacus curcurbitae Coquillett 
(g) Dacus dorsalis Hendel 
(h) Dacus tryoni (Froggartt) 
(i) Dacus tsuneonis Miyake 
(j) Dacus zonatus Saund 
(k) Epochra canadensis (Loew) 
(l) Paradalaspis cyanescens Bezzi 
(m) Paradalaspis quinaria Bezzi 
(n) Pterandrus rosa (Karsch) 
(o) Rhacochlaena japonica Ito 
(p) Rhagoletis cingulata (Loew) 
(q) Rhagoletis completa Cresson 
(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) 
(s) Rhagoletis indifferens Curran 
(t) Rhagoletis mendax Curran 
(u) Rhagoletis pomonella Walsh 
(v) Rhagoletis ribicola Doane 
(w) Rhagoletis suavis (Loew) 

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (не европски популации)  
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo 
1.** Agrilus planipennis Fairmaire 
2.* Anthonomus grandis Boheman 
3.* Bemisia tabaci Genn (не европски популации) 
4.* Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 
5.* Globodera pallida (Stone) Behrens 
6.* Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 
7.* Heterogera glycines Ichinova 

                                                 
*  - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

 
 
 
 

8.* Liriomysa huidobrensis Blanchard 
9.* Liriomysa trifolii Burgess 
10.* Megastigmus spp. 
11.* Opogona sacchari Bojar 
12.* Popillia japonica Newman 
13.* Rhizoecus hibisci Kawai i Tagaki 
14.* Scrobipalopsis solanivora Povolny 
15.* Spodoptera littoralis Boisduval 
   
 
(б) Бактерии 

1. Xylella fastidiosa (Well and Raju) 
1.* Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) 
Davis et al.  
2.*  Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.  
3.* Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
4.* Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi (Burkholder et al.) Dye  
5.* Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & 
Jones  
6.* Pantoea stewartii (Smith) Margaert et al.  
7.* Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.  
8.* Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse) Vauterin et al.  
9.* Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.  
10.* Xanthomonas translucens pv. cerealis (Hagborg) Vauterin et al.  
11.* Xanthomonas fragariae Kennedy & King  
12.* Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. 
13.* Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. 
14.* Xanthomonas populi (ex Ridй) Ridй & Ridй 
15.* Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 
 
 (в) Габи 

1. Ceratocystis fagacearum (Bertz) Hunt 
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 
3. Cronartium spp. (не европски)  
4. Endocronartium spp. (не европски)  
5. Guignardia laricina (Sawada) W. Yamamato 
6. Gymnosporangium spp. (не европски)  
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey (не европски)  
10. Mycosphaerella laricis-leptolepis Ito et al. 
11. Mycosphaerella populorum G.E.Thompson 
12. Phoma andina Turkensten 
13. Phylostica solitaria Ell. et Ev. 
14. Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone et Boerema 
15. Thecaphora solani Barrus 
15.1. Tilletia indica Mitra 
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 
1.** Bipolaris maydis Drechsler 

                                                 
*  - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 



 
 

 
 

2.* Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f.sp. platani Walter 
3.* Cercospora zeae - maydis  Tehon et Daniels  
4.* Colletotrichum acutatum Simonds 
5.* Gibberella fujikuroi (Sawada) Fujikuroi 
6.* Gremmeniella abietina (Lag. Morelet) 
7.* Hamaspora longissima (Thum.) Korn. 
7.* Leptographium wageneri (Kendrick) M.J. Wingf. 
8.* Melampsora medusae Thümen 
9.* Phytophthora kernoviae Brasier et al. 
10.* Phytophthora ramorum 
11.* Oospora oryzetorum Sacc. 
12.* Plasmopara halstedii (Farlow) Bertl. et de Toni 
13.* Peridermium spp. (не европски)  
14.* Phialophora gregata (Allington et Chamberlain) W. Gams 
15.* Phytophthora cambivora (Petri) Buisman 
16.* Phytophthora cinnamomi Rands 
17.* Phytophthora fragariae var. fragariae Hicman 
18.* Phytophthora fragariae var. rubi (Wilcox & Duncan) 
19.* Phytophthora megasperma Drechs. var. Glicinae 
20.* Phytophthora parasitica (Dastur) var. nicotianae (Breda de Hann) Tucker 
21.*.Sarocladium oryzae (Sowada) W. Gams D. Hawksw 
22.* Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum, Show & Naras 
23.* Sclerophthora macrosperma (Sacc.) Thirum 
24.* Stenocarpella maydis (Berk.) Sutton 
25.* Stegophora ulmea (Schweintz: Fries) Sydow & Sydow 
26.* Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 
27.* Tilletia barclayana (Bref) Sacc. Syd 
28.* Tilletia controversa Kuhn 
29.* Ustilaginoidea virens (Cke) Takan 
 
 
 (г) Вируси и организми слични на нив 

1. Elm phloem necrosis mycoplasm 
2. Вируси и организми слични на вируси на компирот како што се: 
                 (a) Andean potato latent virus 
                 (b) Andean potato mottle virus 
                 (c) Arracacha virus B, oca strain 
                 (d) Potato black ringspot virus 
                 (e) Potato spindle tuber viroid 

(f) Potato virus T 
                 (g) Не европски изолати на следните вируси: A, M, S, V, X и Y 
(вклучително Yo, Yn i Yc) i Potato leafroll virus 
3. Tobacco ringspot virus     
4. Tomato ringspot virus 
5. Вируси и организми слични на вируси кaj Cydonia Mill.,  Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L, како што се: 

                                                                                                                                                 
* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

(a) Blueberry leaf mottle virus 
(b) Cherry rasp leaf virus (американски) 
(c) Peach mosaic virus  (американски) 
(d) Peach phony rickettsia 
(e) Peach rosette mosaic virus 
(f) Peach rosette mycoplasm 
(g) Peach X-disease mycoplasm 
(h) Peach yellows mycoplasm 
(i) Plum line pattern virus  (американски) 
(j) Raspberry leaf curl virus (американски) 
(k) Strawberry latent ‘C’ virus 
(l) Strawberry vein banding virus 

     (m)  Strawberry witches’ broom mycoplasm 
(n) Други не – европски вируси и организми слични на вируси 
на: Cydonia Mill, Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., 
Ribes L., Rubus L. и Vitis L. 

  
6. Вируси кои се пренесуваат со Bemisia tabaci Genn., како што се: 

(a) Tomato yellow leaf curl virus 
(b) Bean golden mosaic virus 
(c) Cowpea mild mottle virus 
(d) Lettuce infectious yellows virus 
(e) Pepper mild tigre virus 
(f) Squash leaf curl virus 
(g) Euphorbia mosaic virus 

                  (h)  Florida tomato virus 
1.* * Apple mosaic virus 
2.*  Apple proliferation mycoplasm 
3.*  Apricot chlorotic leafroll mycoplasm                                                    
4.*  Beet leaf curl virus 
5.*  Citrus tristeza virus 
6.*  Cherry rasp leaf virus 
7.*  Cherry little cherry virus 
8.*  Cherry necrotic rusty mottle disease      
9.*  Chrysanthemum stem necrosis virus 
10.*  Grapevine flavescens doree MLO      
11.*  Pear decline mycoplasm   
12.* Squash leafcurl virus 
13.* Тосповируси: 

a) Tomato chlorotic spot virus 
b) Groundnut ring spot virus 
c) Impatiens necrotic spot virus 
d) Groundnut bud necrosis virus 
e) Watermelon silver mottle virus 
f) Melon spotted wilt virus 

14.*  Вируси на оризот: 

                                                 
*  - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

 
 

a) Barley yellow dvarf virus (Rice yellow dwarf virus) 
b) Rice dwarf virus 
c) Rice stripe virus 
d) Rice black-streaked dwarf virus 
e) Rice hoja blanca virus 
f) Rice transitory yellowing virus  
g) Rice yellow mottle virus 
h) Rice tungro bacilliform virus  
i) Rice tungro spherical virus 

15.*  Tobacco stolbur 
16.* Zucchini yellow mosaic virus 
 
 
 (д) Паразитни растенија и плевели 

1. Arceuthobium spp. (не – европски) 
1.**  Ambrosia artemisifolia L 
2. * Ambrosia trifida L 
3.* Ambrosia psilostachya D.C. 
4.* Ambrosia maritima L 
5.* Ascepias syriaca L 
6.* Iva xanthifolia Nutt. 
7.* Galinsoga ciliata Ruiz et Pav 
8.* Helianthus ruderalis Wencl 
9.* Cuscuta monogyna Vahl 
10.* Cuscuta chinensis Lam. 
11.* Commelina comunis L 
12.* Solanum rostratum Dunn. 
13.* Solanum triforum Nutt 
14.* Solanum carolinense L. 
15.* Solanum elaeagnifolium Cav. 
16.* Solanum heterodoxum Dunnal 
17.* Sida spinosa L. 
18.* Striga lutea Lour. 
19.* Saphora alopecuroides L 
20.* Orobanche aegyptica Pers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
*  - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Листа I 
Дел А  

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБРАНЕТО 

Секција 2 
ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ  СЕ ПОЈАВУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕ 

РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА 
 

  
 (а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој 
 

1.  Meloidogyne chitwood Golden et al.(сите популации)  
2.  Meloidogyne fallax Karssen 
1.* *Heliothis armigera Hubner  (Helicoverpa armigera) 
2.* Liriomyza bryoniae Kaltenbach  
3.* Frankliniella occidentalis Perg 
 
 (б) Бактерии 
 

1. Clavibacter michiganensis (Smit) Davies et al spp. sepedonicus 
(Spickermann et Kotthoff)    Davies et al. 

 

 (в) Габи 
 

1.* Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr 

 
 
 (г) Вируси и организми слични на нив 

 
1.* Plum pox virus 
 
 (д) Паразитни растенија и плевели 
 
1.* Cuscuta spp. 
2.* Orobanche spp. 
3.* Avena fatua L 
4.* Avena ludoviciana Dur 
 
 
  
                                                 
*  - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

 

                                             
                                                                      Листа II 
 Дел А  

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАБРАНУВА АКО ИСТИТЕ СЕ ПРИСУТНИ НА 

ОДРЕДЕНИ РАСТЕНИЈА И РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
Секција 1 

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ НЕ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО НИЕДЕН ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА 

 
(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој 

Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Aculops fuchsiae Keifer Растенија од Fuchsia L., наменети за 
садење, освен семе 

1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Растенија наменети за садење, освен 
растенија од култура на ткиво и семе, 
дрво и кора од Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia jacq. and 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,  со 
потекло од Канада, Кина, Јапонија, 
Монголија, Република Кореа, Русиja, 
Тајван и САД 

2. Aleurocantus spp. Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе 

3. Anthonomus bisignifer 
(Schenkling) 

Растенија од Fragaria L., наменети за 
садење, освен семе  

4. Anthonomus signatus (Say) Растенија од Fragaria L., наменети за 
садење, освен семе  

5. Aonidella citrina Coq Растенија од  Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

6. Aphelenchoides besseyi  
Christie 

 Семе од Oryza spp. 

7. Aschistonyx eppoi Inouye Растенија од  Juniperus L., освен плод 
и семе, со потекло од не – европски 
земји 

8. Bursaphelenchus xylophilus  
(Steiner and Buhеre) Nickle 

Растенија од Abies Mill., Cedrus Trew, 
Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., освен 
плод и семе  и дрво од иглолисни  
(Coniferales) со потекло од не– 
европски земји 

9. Carposina niponensis 
Walsingham 

 Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. et Pyrus L., освен семе,  со 
потекло од не – европски земји  

10. Diaphorina citri Kuway  Растенија од Citrus L., Fortunella 



 
 

Swingle, Poncirus Raf. и нивните 
хибриди, et Murraya König, освен плод 
и семе 

11. Enarmonia (Cydia) packardi 
(Zeller) 

 Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. et Pyrus L., освен семе, со 
потекло од не – европски земји  

12. Enarmonia (Cydia) prunivora 
(Walsh) 

 Растенија од Crataegus L., Malus Mill., 
Photinia Ldl., Prunus L. u Rosa L., 
наменети за садење, освен семе, и 
плод од Malus Mill., и Prunus L. со 
потекло од не – европски земји  

13. Eotetranychus lewisi McGregor  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. и нивните 
хибриди, освен плод и семе 

15. Grapholita inopinata Heinrich  Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. and Pyrus L., освен семе,  со 
потекло од не – европски земји  

16. Hishomonus phycitis (Distant)  Растенија од Citrus L., Forunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

17. Leucapsis (Leucaspis)  
japonica Ckll. 

 Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

18. Listronotus bonariensis 
(Kuschel) 

Семе од Brassicaceae, Poaceae и 
Trifolium spp., со потекло од 
Аргентина,Австралија,Чиле,Боливија, 
Нов Зеланд и Уругвај 

19. Margarodes не-европски 
сорти како: 
Margarodes vitis (Philipi) 
Margarodes vredendalensis de 
Klerk 
Margarodes prieskeansis Jakubaki 

 Растенија од Vitis L., освен плод и 
семе  

20. Numonia pyrvorella 
(Matsumara) 

Растенија од Pyrus L., освен семе,  со 
потекло од не – европски земји  

21.Oligonychus perditus Pritch. 
and Baker 

Растенија од Juniperus L., освен плод 
и семе,  со потекло од не – европски 
земји  

22. Pissodes spp. (не- европски  ) Растенија од иглолисни (Coniferales), 
освен плод,семе и дрво од иглолисни 
(Coniferales) со кора, или без  кора од 
иглолисни (Coniferales), со потекло од 
не – европски земји  

23. Radopholus citrophilus 
(Huettel, Dickson and Kaplan) 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, et Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе, и 
растенија од  Araceae, Marantaceae, 
Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, 
вкоренети или со прикачена или 
поврзана подлога за одгледување  

25. Scirtothrips aurantii Faure Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirius Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе 

26. Scirtothrips dorsalis Hood  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 



 
 

хибриди, освен плод и семе  
27. Scirtothrips citri (Moultex) Растенија од Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirius Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

28. Scolytidae spp. (не–европски) Растенија од Coniferales, повисоки од 
3m, освен плод, семе и дрво од 
иглолисни (Coniferales) со кора, или 
без кора од иглолисни  (Coniferales), 
со потекло од не – европски земји  

28.1. Scrobipalopsis solanivora 
Povolny 

Кртоли од Solanum tuberosum L. 

29. Tachypterellus  quadrigibbus 
Say 

Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L. and Pyrus L., освен семе,  со 
потекло од не – европски земји  

30. Toxoptera citricida Kirk. Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

31. Trioza erytreae Del Guercio Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, i Clausena Burm. f., освен 
плод и семе  

32. Unaspis citri Comst.  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

1.** Acrobasis pyrivorella Mats Растенија од Pyrus L.,   со потекло од 
не – европски земји наменети за 
садење, освен семе и плодови од  
Pyrus. 

2.* Agrilus mali Mats.  Растенија од Malus Mill., со потекло 
од не – европски земји наменети за 
садење, освен семе  

3.* Anthonomus grandis Boheman Семе и чаура од Gossypium spp. 
4.*Anthonomus eugenii Cano Плодови од Capsicum spp., со потекло 

од не – европски земји  
5.* Bemisia tabaci Geen. 
(европски видови) 

 Растенија за садење и расад, освен 
семе од: Solanacae, Cucurbitacae, 
Geraniacae, Asteraca, Brassicacae, 
Malvacae, Fabacae, Alliacae, 
Chenopodiacae. 

6.* Cacoecimorpha  pronubana 
Hb. 

 Растенија  за садење од  Dianthus L., 
Dendranthema (DC) Des Moul. 
(Chrysanthemum), Rosa L. 

7.* Ceratitis capitata Wied Плодови од  Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. и нивни 
хибриди: Prunus L., Malus Mill., 
Cydonia Mill., Pyrus L. 

8.* Ceroplastes spp.  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf.и нивни хибриди 
и растенија од  Prunus L., Malus Mill., 
Cydonia Mill., наменети за садење 

9.** Cydia (Grapholita) inopinata  Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill., 
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Heinrich Prunus L. u Pyrus L.,  со потекло од не 
– европски земји , освен семе 

10.* Ditylenchus angustus Butler Семе од Oryza spp. 
11.* Eotetranychus orientalis Klein Растенија од Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе 

12.* Eumerus strigatus Fall. 
Eumerus tuberculatus L. 

Луковици од  Hyacinthus L., Tulipa L., 
Narcissus L., Amaryllus L., Hippeastrum 
Hehb., Leucojum L., Scilla L., Vallota 
Salisb ex Herb., Iris L., Galtonia (Beker) 

13.*. Gonipterus scutellatus Gill.  Растенија од Eucalyptus Herit 
14.* Icerya purchasi Mask.  Растенија од Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf.  и нивни 
хибриди и растенија од  Prunus L., 
Malus Mill., Cydonia Mill., наменети за 
садење 

15.* Lampetia equestris Fabr.  Луковици од Amaryllus L., 
Hippeastrum Herb., Hyacinthus L., 
Galtonia candicans (Baker) Decne, Iris 
L., Leucojum L., Narcissus L., Tulipa L., 
Scilla L., Vallota Salisb ex Herb. 

16.* Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) 

Режано цвеќе, Apium graveolens L. и 
расад наменет за садење, освен 
луковици, ризоми и други вегетативни 
подземни делови, семе и растенија 
од Poaceae (Gramineae). 

17.* Liriomyza trifolii (Burgess) Режано цвеќе, Apium graveolens L. и 
расад наменет за садење, освен 
луковици, ризоми и други вегетативни 
подземни делови, семе и растенија 
од Poaceae (Gramineae). 

18.* Parabemisia myricae 
(Kuwana) 

Растенија од Citrus L., Prunus L., 
Diospyrus kaki 

19.* Parasaissetia (Saissetia) nigra 
(Nietm) 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf.,  освен плод и 
семе  

20.* Paysandisia archon 
(Burmeister) 

Растенија од Palmae, наменети за 
садење кои имаат дијаметар од над 5 
cm на основата на стеблото и кои 
припаѓаат на следниве родови:  
Brahea Mart, Butia Becc., Chamaerops 
L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., 
Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. Wendl, Trihrinax 
Mart., Washingtonia Raf. 

21.* Pectinophora gossypiella 
Saund. 

Семе и чаури  Gossypium spp.; семе 
од  Malvaceae 

22.* Pseudococcus calceolariae 
Mask 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. и нивни 
хибриди   Prunus L., Malus Mill., 
Cydonia Mill. 
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23.* Pseudococcus comstocki  
Kuw. 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. и нивни 
хибриди   Prunus L., Malus Mill., 
Cydonia Mill. 

24.* Radopholus similis Cobb Растенија од Marantaceae, Musaceae, 
Araceae, Strelitziaceae, вкоренети или 
со прикачена или поврзана подлога 
за одгледување 

 
 

(б) Бактерии 

Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Citrus greening bacterium  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

2. Citrus variegated chlorosis  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Семе од  Zea mais L. 
4. Xanthomonas campestris (сите 
сорти патогени за Citrus) 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

5. Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye u pv. 
oryzicola  (Fang. et al.) Dye 

Семе од Oryza spp. 

1.** Curtobacterium flaccumfaciens 
pv. flaccumfaciens (Hedges) Dows 

Семе од Phaseolus spp. and Dolichos 
Jacq. 

2.* Pseudomonas caryophylli 
(Burkholder) Starr and Burkholder 

 Растенија од Dianthus L., наменет за 
садење, освен семе 

3.* Pseudomonas syringae pv. 
persicae (Prunier et al.) Young et 
al. 

 Растенија од Prunus persica. (L.) и 
Prunus persica var. nectarina (Ait.) 
Maxim., наменет за садење, освен 
семе  

4.* Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al.  
 

Кртоли од компир, семе и друг 
растителен материјал од тутун, 
модар патлиџан, пиперка, домат и 
др.видови од  fam. Solanaceae 

5.* Xanthomonas campestris pv. 
corylina (Miller, Bollen, Simmous.) 
Dye 

Растенија од Corylus avellana L., 
освен семе  

6.* Xanthomonas campestris pv. 
translucens (Jones et all.) 

Семе од Triticum L. 

7.* Xanthomonas fragariae 
Kennedy and King 

Растенија од Fragaria L., наменет за 
садење, освен семе  

8.* Xanthomonas populi (Ride)  Растенија од Populus L., освен семе  
9.* Xylophilus ampelinus 
Panogopoulos 

 Растенија од Vitis vinifera,  освен за 
плод и семе  
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 (в) Габи 
 
Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 

други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler  Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill. 
и Pyrus L. наменети за садење, освен 
семе, со потекло од не–европски 
земји 

1.1. Anisogramma anomala (Peck) 
E. Muller 

Растенија од Corylus L., наменети за 
садење, освен семе, со потекло од 
САД и Канада 

2.  Apiosporina morbosa (Schw.) 
v.Arx 

 Растенија од Prunus L. наменети за 
садење, освен семе  

3. Atropellis spp.  Растенија од Pinus L., освен плод и 
семе, изолирана кора и дрво од Pinus 
L. 

4. Ceratocystis virescens 
(Davidson) Moreau 

Растенија од Acer saccharum Marsh., 
освен плод и  семе, со потекло од 
САД и Канада, дрво од Acer 
saccharum Marsh., вклучително и 
дрво кое ја нема задржено својата 
природна округла форма, со потекло 
од САД и Канада 

5.Cercoseptoria pini- densiflorae 
(Hori and Nambu) Deighton 

Растенија од Pinus L.,освен плод и 
семе, и дрво од  Pinus L. 

6. Cercospora angolensis Carv. 
and Mendes 

 Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен семе  

7. Ciborinia camelliae Kohn Растенија од Camellia L., наменети за 
садење, освен семе, со потекло од 
не-европски земји  

8. Diaporthe vaccinii Shaer Растенија од Vaccinium spp., 
наменети за садење, освен семе  

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. 
Mendes 

Растенија од Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и нивните хибриди, 
освен плод и семе и растенија од 
Citrus L. и нивните хибриди, освен 
плод и семе ,со исклучок на   Citrus 
reticulata Blanco и од Citrus sinensis 
(L) Osbeck, со потекло од Јужна 
Америка  

10. Fusarium oxysporum f. sp. 
albedinis (Kilian and Maire) 
Gordon 

Растенија од Phoenix spp., освен 
плод и семе  

11. Guignardia citricarpa  Kiely 
(site patogeni rasi za Citrus) 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен семе  

12. Guignardia piricola (Nosa) 
Yamamoto 

Растенија од Cydonia Mill., Malus 
Mill., Prunus L. et Pyrus L.,  освен 
семе, со потекло од не-европски 
земји  

13. Puccinia pitteriana 
Henn. 

Растенија од Solanaceae, освен 
плодови, кртоли и семе 



 
 

14. Scirrhia acicola (Dearn.) 
Siggers 

Растенија од Pinus L., освен плод и 
семе  

14.1. Stegophora ulmea 
(Schweintz: Fries)  
Sydow & Sydow 

 Растенија од Ulmus L. и Zelkova L., 
наменети за садење, освен семе 

15. Venturia nashicola Tanaka and 
Yamamoto 

Растенија од Pyrus L., наменети за 
садење, освен семе, со потекло од 
не-европски земји 

1.** Ceratocystis coerulescens 
(Munch) Bakshi 

Растенија од Acer saccharum Marsh., 
освен плод и семе, со потекло од 
земјите од Северна Америка, дрво од 
Acer saccharum Marsh., вклучително и 
дрво кое ја нема задржено својата 
природна округла форма, со потекло 
од земјите во Северна Америка   

2.* Ceratocystis fimbriata f. sp. 
platani Walt 

Растенија од Platanus L.наменети за 
садење (освен семе), од Platanus L., 
вклучувајки ги и тие што не се 
одгледуваат во природна средина 

3.* Cochliobolus carbonum 
R.R.Nelson Семе од Zea mays L. 

4.* Cochliobolus heterostrophus  
Drechsler Семе од Zea mays L. 

5.* Colletotrichum acutatum 
Simmonds 

Растенија од Fragaria L. наменети за 
садење, освен семе 

6.* Didymella ligulicola Dimock et 
Davis 

Растенија од Dendranthema (DC) Des 
Moul., наменети за садење, освен 
семе  

7.* Glomerella gossypii Edgerton Семе и чаури од Gossypium spp. 
8.* Hypoxylon mamatum (Wahl.) 
J.Miller 

Растенија од Populus L., наменети за 
садење, освен семе  

9.* Mycosphaerella linicola Naum. Растенија и семе Linum usitatissimum 
L. 

10.* Phialophora cinerescens (Wr.) 
Van Beyma 

Растенија од Dianthus L., наменети 
за садење, освен семе  

11.* Phialophora gregata (Allington 
& Chamberlain) W. Gams 

Семе од соја (Glycine Max) 

12.* Phoma tracheiphila (Petri) 
Kanchaveli et Gikashvili 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. и нивните 
хибриди, освен семе  

13.* Phytophthora cinamomi 
Ronds 

 Растенија од Persea americana Mill, 
наменети за садење, освен плод и 
семе  

14.* Phytophthora fragariae var. 
fragariae Hickman * 

Растенија од Fragaria, наменети за 
садење, освен плод и семе  

15.* Phytophthora fragariae var. 
rubi (Wilcox&Duncan) 

Растенија од Rubus, наменети за 
садење, освен плод и семе  

16.* Phytophthora megasperma 
var. glicinea Kuan&Erwin Семе од соја (Glycine Max) 

17.* Phytophthora kernoviae Растенија од Fagus, 
Rhododendron наменети за 
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садење  
18.* Phytophthora 
ramorum 

 Растенија од Lithocarpus, Quercus, 
Rhododendron, Viburnum, Arbutus, 
Camellia, Hamamelis, Kalmia, 
Leucothoe, Magnolia, Pieris и Syringa  
и други шумски декоративни видови 

19.* Plasmopara halstedii (Farlow) 
Berl. et de Toni 

Семе од сончоглед (Helianthus annus 
L.) 

20.*Puccinia horiana Hennings Растенија од Dendranthema (DC) Des 
Moul., наменети за садење, освен 
семе  

21.* Scirrhia pini Funk 
and Parker 

Растенија од Pinus L., наменети за 
садење,освен семе  

22.* Stenocarpella macrospora 
Earle Семе од Zea mays L. 

23.* Stenocarpella maydis 
(Berck.) Sacc. Семе од  Zea mays L. 

 
 
 

 (г) Вируси и организми слични на вирусите 
 

Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Beet curly top virus (не-
европски) 

 Растенија од Beta vulgaris L., 
наменети за садење, освен  семе  

2. Black raspberry latent 
virus 

Растенија од Rubus L., наменети за 
садење 

3. Blight and blight-like  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

4. Cadang-Cadang viroid  Растенија од Palmae, наменети за 
садење,освен семе, со потекло од 
не-европските земји 

5. Cherry leafroll virus  in 
rubus 

Растенија од Rubus L., наменети за 
садење  

5.1. Chrysanthemum  
stem necrosis virus 

 Растенија од Dendranthema (DC)  
Des Moul.  Lycopersicon lycopersicum 
(L), наменети за садење освен семе 

6.Citrus mosaic virus  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

7. Citrus tristeza virus   Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

8. Leprosis  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе 

9. Little cherry pathogen (не-
европски) 

 Растенија од Prunus cerasus L., 
Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., 
Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula 
Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus 
speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus 



 
 

subhir-tella Miq., Prunus yedoensis 
Matsum., и нивните хибриди,  
наменети за садење, освен семе 

10. Naturally spreading  
psorosis 

 Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

11. Palm lethal yellowing  
mycoplasm 

 Растенија од Palmae , наменети за 
садење,освен семе, со потекло од 
не-европските земји  

12. Prunus necrotic ringspot virus 
(**) 

 Растенија од Rubus L., , наменети за 
садење 

13. Satsuma dwarf virus   Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

14. Tatter leaf virus Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

15. Witches' broom (MLO)  Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

1.** Apple mosaic virus Растенија од Rosaceae, Rubus , 
наменети за садење 

2. * Apple proliferation 
mycoplasm 

Растенија од Malus, наменети за 
садење  

3.*  Apricot chlorotic leafroll 
mycoplasm 

Растенија од кајсија, праска, слива, 
Prunus salicina наменети за садење 

4.* Beet leaf curl virus   Растенија од Beta vulgaris  L.,  
наменети за садење освен семе  

5.*  Вируси пренесени од Bemisia 
tabaci (Genn.) 
  (a) Bean golden mosaic virus          
  (b) Cow pea mild mottle virus 
  (c) Lettuce infectious yellow virus 

(d) Pepper mild tigre virus 
(e) Squash leaf curl virus 
(f)  Euphorbia mosaic virus 
(g) Florida tomato virus 
 (h) Tomato yellow leaf curl virus 

Растенија наменети за садење освен 
семе од фамилиите: Solanaceae, 
Cucurbitaceae, Fabaceae, 
Geraniaceae, Asteraceae, Alliaceae, 
Brassicaceae, Malvaceae, 
Chenopodiaceae. 

6.*  Citrus vein enation  
woody gall 

Растенија од Citrus L.,  Fortunella 
Swingle,  Poncirus Raf. и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

7.* Chrysanthemum  stunt viroid Растенија од Dendranthema (DC)  
Des Moul., наменети за садење, 
освен  семе  

8. * Elm phloem necrosis 
mycoplasm 

Растенија од Ulmus spp. наменети за 
садење 

9.*  Impatiens necrotic spot virus Растенија од: Impatiens, Begonia, 
Dahlia,Exacum, Gloxinia, Begonia, 
Dahlia, наменети за садење, 

10.*  Grapevine flavescens doree Растенија од Vitis наменети за 
садење  
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11. *Potato stolbur mycoplasm Растенија од  Solanaceae наменети 
за садење, освен семе  

12. * Pepino mosaic potexvirus Растенија од  Lycopersicon  
esculentum наменети за садење, 
вклучувајки и  семе  

13. * Pear decline phytoplasma  Растенија од Pyrus spp. наменети за 
садење 

14. * Raspberry ringspot  
nepovirus 

 Растенија од  Fragaria L.  and Rubus 
L., наменети за садење, освен семе  

15.*  Spiroplasma citri  Saglio et al. Растенија од  Citrus L.,  Fortunella 
Swingle,  Poncirus Raf. и нивни 
хибриди освен плод и семе 

16.*  Squash leaf curl virus Растенија од Cucurbitaceae, 
Phaseolus vulgaris наменети за 
садење,  

17. * Strawberry crinkle virus Растенија од Fragaria, наменети за 
садење, освен семе  

18.*  Tomato chlorotic spot virus Растенија од Solanaceae наменети за 
садење 

19.*  Tomato ringspot virus Декоративни растенија од Vitis sp., 
малина, кајсија, вишна и бадем 
наменети за садење  

20.*  Tomato black ring virus  Растенија од  Fragaria L.  and Rubus 
L., наменети за садење, освен семе  

21.* Tobacco ringspot virus Декоративни растенија од Vitis sp., 
наменети за садење 

22.* Вируси и организми слични 
на вирусите на компирот како 
што се:  
 
    (a) Andean potato latent virus 
    (b) Andean potato mottle virus 
    (c) Arracacha virus B, oca     
strain 
    (d) Potato black ringspot virus 
    (e) Potato spindle tuber viroid 
    (f)  Potato virus T 
    (g) не-европски изолати на 
следниве вируси на компирот: A, 
M, S, V, X и Y (вклучително и Yo, 
Yn и Yc) и Potato leafroll virus 

Кртоли од компир наменети за 
садење 

23. * Zucchini yellow mosaic virus  Растенија од Amaranthaceae, 
Chenopodiaceae, Asteraceae, 
Cucurbitaceae, Labiatae, Leguminosae, 
Solanaceae and Umbelliferae 
наменети за садење 

24.* Watermelon silver mottle virus 
и Melon spotted wilt virus 

Растенија од Cucurbitaceae наменети 
за садење  



 
 

 

 
 

Листа II 
Дел А  

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАБРАНУВА АКО ИСТИТЕ СЕ ПРИСУТНИ НА 

ОДРЕДЕНИ РАСТЕНИЈА И РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
Секција 2 

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ  СЕ ПОЈАВУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕ 
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА 

 
 
(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој 

 
Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 

други објекти  и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Aphelenchoides besseyi Christie Растенија од Fragaria L. наменети 
за садење, освен семе  

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Растенија од Vitis L., освен плодови 
и семе  

3. Ditylenchus destructor Thorne Цветни папки од Crocus L., 
минијатурни култивари и нивни 
хибриди и од родот Gladiolus 
Tour.ex.L., какви што се Gladiolus 
callianthus Marais, Gladiolus colvillei 
Sweet, Gladiolus nanus hort., 
Gladiolus ramosus hotr., Gladiolus 
tubergenii hort., Hyacinthus L., 
Trigridia Juss, Tulipa L., наменети за 
садење и кртоли од компир 
Solanum tuberosum L. наменети за 
садење 
 

4. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Семиња и луковици Allium 
ascalonicum L., Allium cepa L. 
иAllium schoenoprasum L. наменети 
за садење и растенија од  Allim 
porrum L. наменети за садење, 
луковици од Camassia Lindl., 
Chionodoxa Boiss., Crocus flavus 
Weston ‘Golden Yellow’ Galanthus L., 
Galtonia candicans (Baker) Decne, 
Hyacinthus L., Ismene Herbert, 
Muscari Miller, Narcissus L., 
Ornithogalum L., Puschkinia Adams, 
Scilla L., Tulpia L., наменети за 
садење и семе од  Medicago sativa 



 
 

 
 

L. 
5. Circulifer haematoceps Растенија од Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плодови и семе 

6. Circulifer tenellus Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плодови и семе  

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Растенија од Araceae, Marantaceae, 
Musaceae, Persea spp., 
Strelitziaceae, вкоренети или со 
прикачена или поврзана подлога за 
одгледување 

1.* *Aphelenchoides fragariae 
(Ritzema Bos) Christie 

Растенија од Fragaria L., 
Chrysanthemum L., Gerbera Cass. 
наменети за садење  

2.* Heliocoverpa armigera (Hubner) Растенија од Dendranthema (DC) 
Des Moul, Dianthus L., Pelargonum I 
Herit. Ex Ait и фамилијата 
Solanaceae наменети за садење, 
освен плодови 

3.* Pseudaulacaspis pentagona Targ. Растенија од Moraceae, Prunus L., 
Siringa L., Sophora L. Gleditsa L., и 
други, освен плодови и семиња  

4.* Quadraspidiotus perniciosus 
Comst. 

Растенија од Chaenomeles Lindl., 
Cornus L., Cotoneaster Medic., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus 
Mill, Mespilus L., Prunus L., Pyrus L. 
Ribes L., Sorbus L. и други, 
наменети за садење, освен 
плодови и  семе  

 
 
 
 (б) Бактерии 

 
Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 

други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Clavibacter michiganensis spp. 
insidiosus (McCulloch) Davis et al. 

Семе од Medicago sativa L. 

2. Clavibacter michiganensis spp. 
michiganensis (Smith) Davis et al. 

Растенија од Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 
наменети за садење  

3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow 
et аl 

Растенија од Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., 
Pyrus L., Sorbus L. освен Sorbus 
intermedia (Ehrb.) Pers. et 
Stranvaesia Lindl., наменети за 

                                                 
* - штетни организми што не се присутни во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

садење, освен семе  
4. Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola (Hellmers) Dickey 

Растенија од Dianthus L. наменети 
за садење,освен семе  

5. Pseudonomas caryophyllin 
(Burkholder) Starr et Burkholder 

Растенија од Dianthus L. наменети 
за садење,освен семе  

6. Pseudonomas syringae pv. 
persicae (Prunier et al.) Young et al. 

Растенија од Prunus persica (L.) 
Batsch et Prunus persica var. 
nectarina (Ait.) Maxim, наменети за 
садење,освен семе  

7 . Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli (Smith) Dye Семиња од Phaseolus L. 

8. Xanthomonas campestris pv. pruni 
(Smith) Dye 

Растенија од Prunus L., наменети 
за садење, освен семе  

9. Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria (Doidge) Dye 

Растенија од Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 
and Capsicum spp., наменети за 
садење  

10.  Xanthomonas fragariae Kennedy 
et King 

Растенија од Fragaria L., наменети 
за садење, освен семе  

1.* *Rhizobium radiobacter (sin. 
Agrobacterium tumefaciens) 
Beijerinck & van Delden 

Растенија од Vitis, Malus, Prunus, 
Cydonia, Pirus, Mespilus, Rubus, 
Ribes наменети за садење  

 
 
 (в) Габи 

 
Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 

други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

1. Ceratocystis fimbriata f.sp. platani 
Walter 

Растенија од Platanus L., наменети 
за садење, освен семе и дрво од  
Platanus L., вклучително и дрво кое 
ја нема задржано својата природна 
округла форма 

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) 
Barr.  

Растенија од Castanea Mill. et 
Quercus L., наменети за садење, 
освен семе, дрво и изолирана кора 
од  Castanea Mill. 

4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock 
et Da-vis) v. Arx 

Растенија од Dendranthema (DC.) 
Des Moul., наменети за садење, 
освен семе  

5. Phialophora cinerescens 
(Wollenweber) van Beyma 

Растенија од Dianthus L., наменети 
за садење, освен семе  

6. Phoma tracheiphila (Petri) 
Kanchaveli et Gi-kashvili 

Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен семе  

7. Phytophthora fragariae Hickmann 
var. fragariae 

Растенија од Fragaria L., наменети 
за садење, освен семе  

11. Verticillium albo-atrum Reinke 
and Berthold 

Растенија од Humulus 
lupulus L. наменети за 
садење, освен семе  

                                                 
* - штетни организми што не се присутни во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за 
Република Македонија 
 



 
 

 

12. Verticillium dahliae Растенија од Humulus 
lupulus L. наменети за 
садење, освен семе  

1.* Colletotrichum acutatum 
Simmonds 

Растенија од Fragaria L., наменети 
за садење, освен семе  

2.* Gremmeniella abietina (Lag) 
Morelet 

Растенија од Abies Mill., Larix Mill., 
Picea A. Dietr., Pinus L.  наменети 
за садење, освен семе  

3.* Scirrhia pini Funk et Parker Растенија од Pinus L., наменети за 
садење, освен семе  

 
 
 (г) Вируси и организми слични на вирусите 

 
Видови на штетни организми Растенија, растителни производи и 

други објекти и предмети и кои се 
предмет на контаминација 

7. Plum pox virus Растенија од Prunus L., наменети 
за садење, освен семе  

12. Strawberry latent ringspot 
nepovirus 

Растенија од Fragaria L. i Rubus L., 
наменети за садење, освен семе  

13. Strawberry mild yellow edge virus Растенија од Fragaria L., наменети 
за садење, освен семе  

15. Tomato spotted wilt virus 

Растенија од Begonia, Alstromeria, 
Ciclama, Chrizantemum, Apiurn 
graveolens L., Capsicum annum L., 
Dendranthema (DC.) Des Moul., сите 
хибриди од New Guinea na 
Impatiens, Lactuca sativa L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw. Nicotiana spp. , 
Solanum melongena L. Solanum 
tuberosum L., наменети за садење.  

 
 
 
 
                                                                                                                                                           

 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Листа III 
Дел А  

ЗАБРАНА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

. 
Опис Земја на потекло 

1. 

 Растенија од Abies Mill., Cedrus Trew, 
Chamaecyparis Spach, Juniperus L., 
Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr. and Tsuga Carr., 
освен плодови и семе 

не-европски земји 

2. Растенија од Castanea Mill., и Quercus 
L., со лисја, освен плодови и семе  

не-европски земји 

3.  Растенија од Populus L. со лисја, 
освен плодови и семе  

Земји од Северна Америка 

5. Изолирана кора од Castanea Mill. Трети земји 

6. Изолирана кора од Quercus L., освен 
Quercus suber L. 

Земји од Северна Америка 

7. Изолирана кора од Acer saccharum 
Marsh. 

Земји од Северна Америка 

8. Изолирана кора од Populus L. Земји од Американскиот 
континент 

9. 

Растенија од Chaenomeles Lindl., 
Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill.,  
Prunus L., Pyrus L., i Rosa L., наменети 
за садење, освен   спиечки растенија 
слободни од лисја, цветови и плодови 

не-европски земји 

9.1 

Растенија од Photinia Ldl., наменети за 
садење, освен спиечки растенија 
слободни од лисја, цветови и плодови 

САД, Јапонија, Република 
Кореја, Кина, Демократска 
Народна Република Кореја  
 

10. 
Кртоли од Solanum tuberosum L., 
семенски компир 
 

Трети земји освен Швајцарија,  

11. 

Растенија кои формират столони и 
кртоли од Solanum L. Или нивни 
хибриди, наменети за садење, освен 
кртоли од Solanum tuberosum L. Како 
што е наведено согласно Листа III Дел 
A (10) 

Трети земји   

12. 

Кртоли од Solanum  L. и нивни 
хибриди, освен оние наведени 
согласно Листа  III Дел A (10 и 11).  

Без оглед на одредбите зa 
кртолите наведени во Листа IV 
A (I) трети земји  освен 
Турција, Алжир, Египет, 
Израел, Либија, Мароко, 
Швајцарија, Сирија,  Тунис и 
освен трети европски земји зa 
кои е признато дека се 
слободни од Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann и Kotthoff) Davis 



 
 

et al Или одредбите  за кои се 
признаени  дека се исти со 
одредбите на Заедницата за 
борба против Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis 
et al согласно процедурата, се 
реализирани во земјата на 
потекло 
 

13. 

Растенија од Solanaceae наменети за 
садење, освен семе и освен ставките 
опфатени со Листа  III Дел A (10), (11) 
или (12)  

Трети земји освен Европските 
и Медитеранските земји 

14. 

Почва и подлога за одгледување која 
целосно или делумно е составена од 
почва или цврсти органски материи, 
како што се делови од растенија, 
хумус, вклучително со тресет или кори 
од дрвја, освен оние кои целосно се 
составени од тресет  

Турција, Белорусија, Русија, 
Молдавија, Украина и трети 
земји кои не припаѓаат на 
континентална Европа, освен 
следниве:  Египет, Израел, 
Либија, Мароко и Тунис  

15.  Растенија од Vitis L., освен плод Трети земји освен Швајцарија,   

16. 
 Растенија од Citrus L., Fortunella 
Swingle, i Poncirus Raf., и нивните 
хибриди, освен плод и семе  

Трети земји 

17.  Растенија од Phoenix spp. , освен 
плод и семе  

Алжир, Мароко 

18. 

 Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill, 
Prunus L., Pyrus L., и нивните хибриди  
Fragaria L., и наменети за садење, 
освен  семе  

Без оглед на забраните 
применливи за растенијата 
наведени во  Листа 3 A  (9), 
онаму каде е соодветно, вон-
Европските земји, освен 
Медитеранските земји, 
Австралија, Нов Зеланд, 
Канада и континенталните 
држави на САД, 

19. 

Растенија од fam. Poaceae, освен 
растенија од повеќегодишни 
декоративни треви од подфамилиите: 
Bambusoideae, Panicoideae и од 
родовите Buchloe, Bouteloua Lag., 
Clamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria 
R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, 
Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, 
Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., 
наменети за садење, освен семе 

Трети земји, освен Европските 
и Медитеранските земји  

20. Семе од Oryza sativa L. Азија и Африка 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТА IV 
 
 

Дел А 
 
 

ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА КОИ МОРА ДА СЕ ИСПОЛНАТ КАКО УСЛОВ ЗА 
УВОЗ ИЛИ ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 
И ПРЕДМЕТИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

СЕКЦИЈА 1 
 

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ СО 
ПОТЕКЛО ОД ТРЕТИ  ЗЕМЈИ                                                                                                                         
 
 РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ  
ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА 

1. 1.      Независно дали се  или не се наведени  во 
CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од 
иглолисни (Coniferales), со исклучок од 
Thuja L., освен во форма на:  

- деланки, делчиња, пилевина, 
струготина, отпад од дрво или 
отпадок  добиен целосно или 
делумно од овие иглолисни, 

- дрвен материјал за пакување, во 
форма на сандаци за пакување, 
кутии, сандаци, гајби, буриња  и 
слични пакувања, палети, бокс 
палети и останата амбалажа за 
товарење, палети за 
прицврстување кои се користат во 
транспортот на објекти од сите 
типови 

- дрво кое се користи за 
зацврснување или потпора на 
недрвен товар 

- дрво од Libocedrus decurrens Torr. 
каде постои доказ дека дрвото 
било   преработено или 
обработено за моливи 
употребувајки топлотен третман за 
постигнивање на минимум 
температура од 82 C ْ за период од 
седум до осум денови, 

но вклучувајки она кое ја нема задржано  
својата природна округла форма, кое 
потекнува од  Канада, Кина, Јапонија, 
Република Кореја, Мексико, Тајван и САД 
,каде Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al. е познато дека се 
појавува 
 

Официјална изјава дека дрвото има 
поминато соодветен: 
   (а) топлотен третман за постигнување на 
минимална температура на срцевината на 
дрвото од 56°С во времетраење од 
најмалку 30 минути. За ова ќе има доказ со 
ознаката НТ ставена на дрвото или на 
пакувањето   согласно со сегашната 
употреба и во сертификатите   
или 
   (б) фумигација со упатства одобрени во 
согласност со процедурите. За ова ќе има 
доказ со наведување во сертификатите, на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
или 
   (в)   хемиска импрегнација со притисок со 
производ одобрен согласно процедурата. 
За ова ќе има доказ со наведување  во 
сертификатите, на активната материја, 
притисокот (psi или kPa) и концентрација  
(%). 
 

1.2. Независно дали се  или не се наведени  во Официјална изјава дека дрвото има 



 
 

CN  кодовите од Листа  V дел  Б, дрво од 
иглолисни (Coniferales), со исклучок од 
Thuja L., во форма на: 

- деланки, делчиња, пилевина, 
струготина отпад од дрво или 
отпадок  добиен целосно или 
делумно од овие иглолисни, 

кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, 
Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, 
каде Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al. е познато дека се 
појавува 

поминато соодветен: 
(а) топлотен третман за постигнување на 
минимална температура на срцевината на 
дрвото од 56°С во времетраење од 
најмалку 30 минути, второспоменатото 
треба да е наведено во  сертификатите   
(б) фумигација со упатства одобрени во 
согласност со  процедурата. За ова ќе има 
доказ со наведување во  сертификатите, 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
 

1.3. Независно дали се  или не се наведени  во 
CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од 
Thuja L., освен во форма на: 

- деланки, делчиња, пилевина, 
струготина отпад од дрво или 
отпадок  добиен целосно или 
делумно, 

- дрвен материјал за пакување, во 
форма на сандаци за пакување, 
кутии, гајби, буриња  и слични 
пакувања, палети, бокс палети и 
останата амбалажа за товарење, 
палети за прицврстување кои се 
користат во транспортот на објекти 
од сите типови 

- дрво кое се користи за 
зацврснување или потпора на 
недрвен товар 

кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, 
Република Кореја, Мексико, Тајван и САД 
,каде Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al. е познато дека се 
појавува 

Официјална изјава дека дрвото 
(а) е  без кората ,  
или 
(б) има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на 
време/температура. За ова ќе има доказ со 
ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга 
меѓународно призната ознака, ставена на 
дрвото или на пакувањето согласно 
сегашната употреба, 
или 
(в) има поминато соодветн топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од најмалку 30 
минути. За ова ќе има доказ со ознаката НТ 
ставена на дрвото или на пакувањето  
согласно сегашната употреба  и 
сертификатите. 
или 
(г) има поминато соодветна фумигација со 
упатства одобрени во согласност со  
процедурата. За ова ќе има доказ со 
наведување  во сертификатите, активната 
материја, минимумот на температура на 
дрвото, доза во (g/m3) и времето на 
изложеност изразено во (h) 
или 
(д) има поминато соодветна хемиска 
импрегнација со притисок со производ 
одобрен согласно  процедурата. За ова ќе 
има  доказ со наведување во 
сертификатите,  активната материја, 
притисокот (psi или kPa) и концентрацијата  
(%). 
 

1.4. Независно дали се  или не се наведени  во 
CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од 
Thuja L., во форма на: 

- деланки, делчиња, пилевина, 

Официјална изјава дека дрвото 
(а) е произведено од излупено округло 
дрво  
или 



 
 

струготина отпад од дрво или 
отпадок  добиен целосно или 
делумно, 

кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, 
Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, 
каде Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al. е познато дека се 
појавува 

(б) има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на време/температура 
или 
(в) има поминато соодветна фумигација со 
упатства одобрени во согласност со  
процедурата. За ова ќе има доказ со 
наведување во сертификатите, активната 
материја, минимумот на температура на 
дрвото, доза во (g/m3) и времето на 
изложеност изразено во (h) 
или 
(г) има поминато соодветн топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути, 
второспоменатото треба да е наведено во  
сертификатите. 
 

1.5. Независно дали се  или не се наведени  во  
CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од 
иглолисни (Coniferales), освен во форма 
на: 

- деланки, делчиња, пилевина, 
струготина, отпад од дрво  или 
отпадок  добиен целосно или 
делумно од овие иглолисни, 

- дрвен материјал за пакување, во 
форма на сандаци за пакување, 
кутии, сандаци, гајби, буриња и 
слични пакувања, палети, бокс 
палети и останата амбалажа за 
товарење, палети за 
прицврстување кои се користат во 
транспортот на објекти од сите 
типови 

- дрво кое се користи за 
зацврснување или потпора на 
недрвен товар 

но вклучувајки и дрво кое ја нема задржано  
својата природна округла форма, кое 
потекнува од Русија, Казакстан и Турција 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) потекнува од области  познато дека се 
слободни од :  
- Monochamus spp. ( не – европски ) 
- Pissodes spp. ( не – европски ) 
- Scolytidae spp. ( не – европски ) 
Областа ќе е спомната во сертификатот  
под рубриката "место на потекло"  
или  
(б) е без кора  и е слободно од ларвени  
ходници предизвикани од родот 
Monochamus spp. ( не – европски ) 
дефинирана  за ова намена ако овие се со 
должина поголема од     3 мм. попречно, во 
дијаметар,  
или  
(в) има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на време/ 
температура. За ова ќе има доказ со 
ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга 
меѓународно призната ознака, ставена на 
дрвото или на пакувањето согласно 
сегашната употреба, 
или 
 (г) има поминатo соодветeн топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути. За ова 
ќе има доказ со ознаката НТ ставена на 
дрвото или на пакувањето  во согласно 
сегашната употреба и во сертификатите  
или 
(д) има поминато соодветна фумигација со 
упатства одобрени во согласност со  



 
 

процедурата. За ова ќе има доказ со 
наведување  во сертификатите на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
(ѓ) има помината соодветна хемиска 
импрегнација со притисок со  производ 
одобрен  согласно  со  процедурата. За ова 
ќе има доказ со наведување  во 
сертификатите, на активната материја, 
притисокот (psi или kPa) и концентрацијата  
(%). 
 

1.6. Независно дали се  или не се наведени  во 
CN  кодовите од Листа V дел Б, дрво од 
иглолисни (Coniferales), освен во форма 
на: 

- деланки, делчиња, пилевина, 
струготина, отпад од дрво  или 
отпадок  добиен целосно или 
делумно од овие иглолисни, 

- дрвен материјал за пакување , во 
форма на сандаци за пакување, 
кутии, сандаци, гајби, буриња и 
слични пакувања, палети, бокс 
палети и останата амбалажа за 
товарење, палети за 
прицврстување кои се користат во 
транспортот на објекти од сите 
типови 

- дрво кое се користи за 
зацврснување или потпора на 
недрвен товар 

но вклучувајки и дрво кое ја нема задржано  
својата природна округла форма, кое 
потекнува од трети земји, освен од: 

- Русија, Казакстан и Турција, 
- Европските земји,  
- Канада, Кина, Јапонија, Република 

Кореја, Мексико, Тајван и САД ,каде 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Buhrer) Nickle et al. е познато дека 
се појавува 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) е без кора  и е слободно од ларвени  
ходници предизвикани од родот 
Monochamus spp. ( не – европски ) 
дефинирана  за ова намена ако овие се со 
должина поголема од     3 мм. попречно,  
во дијаметар, 
или 
(б)  има поминато соодветно сушење во 
комора 20% содржина на влага, изразена 
како процент на суви материи, остварено 
преку соодветен распоред на 
време/температура. За ова ќе има доказ со 
ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга 
меѓународно призната ознака, ставена на 
дрвото или на пакувањето согласно со 
сегашната употреба  
или 
(в) има поминато соодветна фумигација со 
упатство одобрени  во согласност со  
процедурата. За ова ќе има доказ со 
наведување во  сертификатите ,на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
или 
(г) има поминато соодветна хемиска 
импрегнација со притисок со производ 
одобрен во согласност со процедурата. За 
ова ќе има доказ со наведување во 
сертификатите, на активната материја, 
притисокот (psi или kPa) и концентрација  
(%). 
или 
(д) има поминато соодветен топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути. За ова 
ќе има доказ со ознаката НТ ставена на 
дрвото или на пакувањето  согласно со 
сегашната употреба и во сертификатите. 
 

1.7. Независно дали се  или не се наведени  во Официјална изјава дека дрвото: 



 
 

CN  кодовите од Листа V дел Б, дрво , во 
форма на деланки, делчиња, пилевина, 
струготина, отпад од дрво  или отпадок  
добиен целосно или делумно од овие 
иглолисни (Coniferales), потекнуваат од: 

- Русија, Казакстан и Турција, 
- Не-европските земји освен од 

Канада, Кина, Јапонија, 
Република Кореја, Мексико, 
Тајван и САД ,каде 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. е 
познато дека се појавува 

(а) потекнува од области  познато дека се 
слободни од :  
- Monochamus spp. ( не – европски ) 
- Pissodes spp. ( не – европски ) 
- Scolytidae spp. ( не – европски ) 
Областа ќе е спомната во сертификатот 
под рубриката "место на потекло"  
или 
(б) е произведено од излупено округло 
дрво  
или  
(в)  има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на време/ 
температура, 
или 
(г) има поминато соодветна фумигација со 
упатства одобрени согласно со  
процедурата  За ова ќе има доказ со 
наведување во сертификатите, на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
или 
(д) има поминато соодветен топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути, 
второспоменатото треба да е наведено на  
сертификатите   
 

2.  Дрвен материјал за пакување, во форма 
на сандаци за пакување, кутии, сандаци, 
гајби, буриња и слични пакувања, палети, 
бокс палети и останата амбалажа за 
товарење, палети за прицврстување кои се 
користат во транспортот на објекти од сите 
типови, освен сирово дрво од 6 мм. со 
дебелина или помала, и обработено дрво 
произведено со лепило, топлина и 
притисок, или комбинација од нив, кои 
доаѓаат од трети земји, освен од 
Швајцарија .  
 

Дрвениот материјал за пакување ќе: 
- е ослободен од кора со исклучок од 

било кој број на индивидуални 
парчиња од кора ако тие се или 
помали од 3 см. во ширина 
(независно на должината) или ако е 
поголема од 3 см. во ширина, но не 
поголеми од 50 см² во обем, и 

- е предмет на еден од одобрените 
третмани наведени во Анекс 1 на 
ФАО Меѓународниот стандард за 
фитосанитарни мерки бр. 15 за 
Насоки за регулирање на дрвениот 
материјал за пакување во 
меѓународмата трговија, и  

- да прикажува ознака како што е 
наведено во Анекс 2 на ФАО 
Меѓународниот стандард за 
фитосанитарни мерки бр. 15 за 
Насоки за регулирање на дрвениот 
материјал за пакување во 
меѓународмата трговија, 
покажувајки го дрвениот  материјал 
за пакување кој бил предмет на 



 
 

одобрениот  фитосанитарен 
третман 

Првата алинеа ќе се применува од 1 Јули 
2009г. 
 

2.2. Дрво од Acer saccharum Mersh, наменето 
за производство на фурнир плочи, кое 
потекнува од  САД и Канада 
 

Официјална изјава дека дрвото   потекнува 
од области познато дека се слободни од 
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau и е 
наменето за производство на фурнир 
плочи 
 

2.3 Независно дали се  или не наведени  во 
CN  кодовите од Листа V дел Б, дрво од 
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim.  
Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq.I  Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 
освен во форма на: 

- деланки, добиени целосно или 
делумно од овие дрвја, 

- дрвен материјал за пакување , во 
форма на сандаци за пакување, 
кутии, сандаци, гајби, буриња  и 
слични пакувања, палети, бокс 
палети и останата амбалажа за 
товарење, палети за прицврстување 
кои се користат во транспортот на 
објекти од сите типови 

- дрво кое се користи за 
зацврснување или потпора на 
недрвен товар 

но вклучувајки и дрво кое ја нема задржано  
својата природна округла форма,  кое 
потекнува од  Канада, Кина, Јапонија, 
Монголија, Република Кореја, Русија, 
Тајван и САД , 
 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) потекнува од област утврдено од 
националната организација за заштита на 
растенијата од земјата извозничка дека е 
слободни од Agrilus planipennis Fairmaire во 
согласност со релевантните Меѓународни 
стандарди за фитосанитарни мерки, или 
(б) во квадрат како во целост би се 
отстранила округлата површина 

2.4. Независно дали се  или не наведени  во 
CN  кодовите од Листа V дел Б, дрво во 
форма на деланки, добиени целосно или 
делумно од Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim.  Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. I  Pterocarya 
rhoifolia  Siebold & Zucc. кое потекнува од  
Канада, Кина, Јапонија, Монголија, 
Република Кореја, Русија, Тајван и САД , 
 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) потекнува од област утврдено од 
националната организација за заштита на 
растенијата од земјата извозничка дека е 
слободна од Agrilus planipennis Fairmaire во 
согласност со релевантните  Меѓународни 
стандарди за фитосанитарни мерки, или 
(б) било обработено во парчиња не повеќе 
од 2,5 см. во дебелина и ширина 

2.5 Изолирана кора од Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim.  Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. I  Pterocarya 
rhoifolia  Siebold & Zucc. кое потекнува од  
Канада, Кина, Јапонија, Монголија, 
Република Кореја, Русија, Тајван и САД , 

 
 

Официјална изјава дека  изолираната кора: 
а) потекнува од област утврдено од 
националната организација за заштита на 
растенијата од земјата извозничка дека  е 
слободна од Agrilus planipennis Fairmaire во 
согласност со релевантните Меѓународни 
стандарди за фитосанитарни мерки, или 
(б)  било  обработено во парчиња не 
повеќе од 2,5 см. во дебелина и ширина 
 



 
 

3. Дрво од Quercus L., освен во форма на:  
- деланки, делчиња, пилевина, 

струготина, отпад од дрво  или 
отпадок  

- буриња, бочви, кади и други  
изработени производи и делови од 
него, од дрво вклучувајки и палки 
каде шти има документирани докази 
дека дрвото е произведено или 
обработено  употребувајки топлотен 
третман за постигнивање на 
минимум температура од 176 С ْ за 
20 минути. 

но вклучувајки и дрво кое ја нема задржано  
својата природна округла форма, кое 
потекнува од  САД , 
 
  
 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) е квадрат со цел да се отстрани 
целосно  округлата површина, 
или 
(б) е ослободена од кора и содржината на 
вода е помала од 20 % изразена како 
проценти на сува материја, 

или 
е ослободена од кора и да биде 
дезинфицирана  со соодветен топол воздух 
или жежок воден третман, 

или, 
(в)  ако е режена, со или без присуство на 
остаток на кора, има поминато сушење во 
комора дрво под 20% содржина на влага, 
изразена како процент на суви материи, 
остварено преку соодветен распоред на 
време/температура. За ова ќе има доказ со 
ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга 
меѓународно призната ознака, ставена на 
дрвото или на пакувањето  согласно со 
сегашната употреба 
 

5. Дрво од Platanus L., освен во форма на 
деланки, делчиња, пилевина, струготина, 
отпад од дрво  или отпадок, но вклучувајки 
и дрво кое ја нема задржано  својата 
природна округла форма, кое потекнува од  
САД  или Ерменија 
 

Официјална изјава дека дрвото има 
поминато  сушење во комора под 20% 
содржина на влага, изразена како процент 
на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на време/ 
температура. За ова ќе има доказ со 
ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга 
меѓународно призната ознака, ставена на 
дрвото или на пакувањето согласно со 
сегашната употреба 
 

6. Дрво од Populus L., освен во форма на 
деланки, делчиња, пилевина, струготина, 
отпад од дрво  или отпадок, но вклучувајки 
и дрво кое ја нема задржано  својата 
природна округла форма, кое потекнува од 
земјите на Американскиот континент 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) е  без кората, 
или 
(б)  има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на времe/ 
температура. За ова ќе има доказ со 
ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга 
меѓународно призната ознака, ставена на 
дрвото или на пакувањето согласно со 
сегашната употреба  
 

7.1. Независно дали се  или не наведени  во 
CN  кодовите од Листа V дел Б, дрво  во 
форма на деланки, делчиња, пилевина, 
струготина, отпад од дрво  или отпадок  
добиен целосно или делумно од: 
 - Acer saccharum Mersh,  кое потекнува од  
САД и Канада 
-Platanus L., кое потекнува од  САД  или 

Официјална изјава дека дрвото: 
(а) е произведено од излупено округло 
дрво  
или  
(б)  има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на време 



 
 

Ерменија 
-Populus L., кое потекнува од  
Американскиот континент 
 

/температура, 
или 
(в) има поминато соодветна фумигација со 
упатства одобрени  согласно со  
процедурата.  За ова ќе има доказ со 
наведување во сертификатите, на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза  во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
или 
(г) има поминато соодветен топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути, 
второспоменатото треба да е наведено на  
сертификатите 
 

7.2. Независно дали се  или не наведени  во 
CN  кодовите од Листа V дел Б, дрво во 
форма на деланки, делчиња, пилевина, 
струготина, отпад од дрво  или отпадок  
добиен целосно или делумно од Quercus L. 
кое потекнува од  САД   

Официјална изјава дека дрвото: 
(а)  има поминато сушење во комора под 
20% содржина на влага, изразена како 
процент на суви материи, остварено преку 
соодветен распоред на време/ 
температура, 
или 
(б) има поминато соодветна фумигација со 
упатства одобрени согласно со 
процедурата. За ова ќе има доказ со 
наведување во  сертификатите, на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
или 
(в) има поминато соодветен топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути, 
второспоменатото треба да е наведено на  
сертификатите   
 

7.3. Изолирана  кора од иглолисни 
(Coniferales), кои потекнуваат од не 
европски земји: 
 

Официјална изјава дека изолираната кора: 
(а) била предмет на  соодветна фумигација 
со фумигант одобрен согласно со  
процедурата. За ова ќе има доказ со 
наведување во сертификатите, на 
активната материја, минимумот на 
температура на дрвото, доза во (g/m3) и 
времето на изложеност изразено во (h) 
или 
(б) има поминато соодветен топлотен 
третман за постигнување на минимална 
температура на срцевината на дрвото од 
56°С во времетраење од 30 минути, второ 
споменатото треба да е наведено на  
сертификатите   
 

8. Дрво кое се користи за зацврснување или Дрвото треба да: 



 
 

потпора на недрвен товар, вклучувајки и 
дрво кое ја нема задржано  својата 
природна округла форма, освен сирово 
дрво од 6 мм. со дебелина или помала, и 
обработено дрво произведено со лепило, 
топлина и притисок, или комбинација од 
нив, кое доаѓа од трети земји, освен од 
Швајцарија .  

 
 

- е ослободено од кора со исклучок од 
било кој број на индивидуални 
парчиња од кора ако тие се или 
помали од 3 см. во ширина 
(независно на должината) или ако е 
поголема од 3 см. во ширина,но не 
поголеми од 50 см² во обем, и 

- е предмет на еден од одобрените 
третмани наведени во Анекс 1 на 
ФАО Меѓународниот стандард за 
фитосанитарни мерки бр. 15 за 
Насоките за регулирање на 
дрвениот материјал за пакување во 
меѓународната трговија, и  

- да прикажува ознака како што е 
наведено во Анекс 2 на ФАО 
Меѓународниот стандард за 
фитосанитарни мерки бр.  15 за 
Насоките за регулирање на 
дрвениот материјал за пакување во 
меѓународната трговија, покажувајки 
дека дрвениот  материјал за 
пакување бил предмет на 
одобрениот фитосанитарен третман 

Првата алинеа ќе се применува од 1 Јули 
2009г. 
 

8.1. Растенија од иглолисни (Coniferales),  
освен од плодови и семе, кои потекнуваат 
од не европски земји: 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа lll (А) (1), каде е потребна, 
официјална изјава дека растенијата биле 
произведени во расадници и дека местото 
на производство е слободно од Pissodes 
spp.      ( не-европски) 
 

8.2. Растенија од иглолисни (Coniferales),  
освен од плодови и семе,  преку 3 m 
висина,  кои потекнуваат од не европски 
земји: 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листаlll (А) (1) и Листа lV (А) (l) (8.1), каде е 
потребна, официјална изјава дека 
растенијата биле произведени во 
расадници и дека местото на производство 
е слободно од Scolytidae spp. (не-европски) 
 

9. Растенија од Pinus L., наменети за садење 
освен семе 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листата lll (А) (1) и lV (А) (l) (8.1), (8.2) 
официјална изјава дека не биле 
забележани симптоми од Scirrhia acicola 
(Dearn,) Siggers или   Scirrhia pini Funk и 
Parker на местото на производство или 
неговата непосредна близина  од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус 
 

10. Растенија од Abies Mill., LarixMill., Picea A. 
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., Tsuga 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 



 
 

Carr., наменети за садење освен семе, Листата lll (А) (1) и lV (А) (l) (8.1) ) (8.2) и (9), 
официјална изјава дека не се забележани 
симптоми од Melampsora medusae Thumen 
на местото на производство или неговата 
непосредна близина  од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус 
 

11.01. Растенија од Quercus L., освен плодови и 
семе, кои потекнуваат од  САД   

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листата lll (А) (2),  официјална изјава дека 
растенијата  потекнуваат од области  
познато   дека се слободни од Ceratocystis 
fagacearum (Bretz) Hunt 
 

11.1. Растенија од   Castanea Mill. и  Quercus L., 
освен плодови и семе, кои потекнуваат од 
не-европските земји 

Без оглед на забраните  кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листата lll (А) (2) и lV (А) (l) (11.01), 
официјална изјава дека не биле  
забележани симптоми од Cronartium spp. 
(не-европски) на местото на производство 
или неговата непосредна близина  од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус 
 

11.2. Растенија од Castanea Mill. и  Quercus L., 
наменети за садење освен семе 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листата lll (А) (2) и lV (А) (l) (11.1), 
официјална изјава дека: 
(а) растенијата потекнуваат од области 
познато дека се слободни од Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr, 
или 
(б) не биле забележани  симптоми од 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, на 
местото на производство или неговата 
непосредна близина  од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус 
 

11.3. Растенија од Corylus L. наменети за 
садење, освен семе, кое потекнува од  
Канада и САД  
 

Официјална изјава дека растенијата биле 
одгледани во расадници и: 
(a) потекнуваат од област, утврдена во 
земјата извозничка од националната 
служба за заштита на растенијата во таа 
земја дека е слободна од   Anisogramma 
anomala (Peck) E. Muller, согласно со 
релевантните Меѓународни стандарди за 
фитосанитарни мерки, и кое  е наведено во 
сертификатите од  Директивата 2000/29 
EC, и во  рубриката Дополнителна 
декларација 
или 
(б) потекнуваат во место на производство 
утврдена во земјата извозничка од 
националната служба за заштита на 
растенијата во таа земја дека е слободна 
од   Anisogramma anomala (Peck) E. Muller, 



 
 

од официјални  инспекции кои се 
спроведуваат на местото на производство 
или неговата непосредна близина  од 
започнувањето на последните три  
целосени вегетациски циклус, во 
согласност со релевантните Меѓународни 
стандарди за фитосанитарни мерки и кое  е 
наведено во сертификатите од 
Директивата 2000/29 EC, и во рубриката 
Дополнителна декларација, и објавено 
дека е слободна од Anisogramma anomala 
(Peck) E. Muller 
 

11.4. Растенија од Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana 
Planch.,Ulmus parvifolia Jacq. Pterocarua 
rhoifolia Siebold & Zucc.,   наменети за 
садење, освен од семе и растенија во 
култура на ткиво кои потекнуваат од 
Канада, Кина, Јапонија, Монголија, 
Република Кореја, Русија, Тајван и САД, 

Официјална изјава дека растенијата: 
(а) биле одгледувани во текот на нивниот 
живот во област слободна од Agrilus 
planipennis Fairmaire, утврдена од 
националната  организација  за заштита на 
растенијата во согласност со релевантните  
Меѓународни стандарди за фитосанитарни 
мерки, или 
(б) за период од најмалку две години пред 
извозот,  биле одгледувани на место на 
производство каде не биле забележани 
знаци од Agrilus planipennis Fairmaire, во 
текот на две официјални инспекции по 
година спроведени во соодветно време, 
вклучувајки непосредно пред извозот. 
 

12. Растенија од Platanus L., наменети за 
садење, освен семе кое потекнува од  
САД или Ерменија 

Официјална изјава дека не биле 
забележани симптоми од Ceratocystis 
fimbriata f.sp. platani Walter на местото на 
производство или неговата непосредна 
близина  од започнувањето на последниот 
целосен вегетациски циклус. 
 

13.1. Растенија од Populus L., наменети за 
садење освен семе, кое потекнува од 
трети земји 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа lll (А) (3) официјална изјава дека не 
се забележани симптоми од Melampsora 
medusae Thumen на местото на 
производство или неговата непосредна 
близина од започнувањето на последниот 
целосен вегетациски циклус. 
 

13.2. Растенија од Populus L. освен плодови и 
семе, кои потекнуваат од земјите од 
Американскиот континент 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листата lll (А) (3) и lV (А) (l) (13.1), 
официјална изјава дека не се забележани 
симптоми од Mycosphaerella populorum 
G.E.Thompson на местото на производство 
или неговата непосредна близина од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус. 
 



 
 

14. Растенија од Ulmus L наменети за садење, 
освен семе, кои потекнуваат од земјите од 
северна Америка 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата во Листата lV 
(А) (l) (11.4), официјална изјава дека не се 
забележани симптоми од Elm phloem 
necrosis mycoplasm на местото на 
производство или неговата непосредна 
близина од започнувањето на последниот 
целосен вегетециски циклус. 
 

15. Растенија од Chaenomeles Lind L., Cydonia 
Mill., Malus Mill., Prunus L., наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат од 
не-европски земји 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листата lll (А) (9), (18) и Листата lll (Б) (l), 
каде е потребно, официјална изјава дека: 
- растенијата потекнуваат од земја позната 
дека е слободна од Monilinia fructicola 
(Winter) Honey 
 или 
- растенијата потекнуваат од област 
призната дека е слободна од Monilinia 
fructicola (Winter) Honey во согласност со 
процедурата и не биле забележани 
симптоми на местото на производство од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус. 
 

16. Од 15 Февруари до 30 Септември, плодови 
од Prunus L., кои потекнуваат од не 
европски земји 

Официјална изјава: 
-плодовите потекнуваат од земја позната 
дека е слободна од Monilinia fructicola 
(Winter) Honey 
или 
-плодовите потекнуваат од област 
призната дека е слободна од Monilinia 
fructicola (Winter) Honey, во согласност со 
процедурата или 
-плодовите биле предмет на соодветна 
постапка на инспекција и третман пред 
бербата и/или извозот за да се обезбеди 
дека се слободни од Monilinia spp. 
 

16.1. Плодови од Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и нивните хибриди, кои 
потекнуваат од трети земји 
 

Плодовите треба да бидат слободни од 
дршките и листовите и пакувањето треба 
да носи соодветна ознака за потеклото. 

16.2. Плодови од Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и нивните хибриди, кои 
потекнуваат од трети земји 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за плодовите од Листа lV (А) 
(l) (16.1),(16.3),(16.4)и (16.5), официјална 
изјава дека: 
(a) плодовите потекнуваат од земја 
призната дека е слободна од Xanthomonas 
campestris (сите соеви патогени за Citrus), 
во согласност со процедурата или 
(б) плодовите потекнуваат од област 
призната дека е слободна од Xanthomonas 
campestris (сите соеви патогени за Citrus), 
во согласност со процедурата и спомнато 
во сертификатите од  Директивата 2000/29 



 
 

EC, или 
(в) или , 
- во согласност со официјалниот режим за 
контрола и испитување, не биле 
забележани симптоми од Xanthomonas 
campestris (сите соеви патогени за Citrus 
)во полето на производство и во неговата 
непосредна близина од започнувањето на 
последниот вегетациски циклус  
и  
ниеден од плодовите набрани во полето на 
производство нема прикажано симптоми од 
Xanthomonas campestris (сите соеви 
патогени на Citrus), 
и 
плодовите биле предмет на третирање 
како што е натриум ортофенил-фенат, 
наведено во сертификатите посочени во 
Директивата 2000/29 EC,  

и 
плодовите биле спакувани во објекти или 
дистрибутивни центри регистрирани за 
оваа намена, 
или 
-било кој сертификациски систем, признат 
како еквивалентен на горните одредби во 
согласност со процедурата ,со што бил 
усогласен. 
 

16.3. Плодови од Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. и нивните хибриди, кои 
потекнуваат од трети земји 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат на плодовите во Листа lV (А) 
(l) (16.1), (16.2), (16.4) и (16.5), официјална 
изјава дека: 
(а) плодовите потекнуваат од земја 
призната дека е слободна од Cercospora 
angolensis Carv.et Mendes во согласност со 
процедурата или 
(б) плодовите  потекнуваат од област 
призната дека е слободна од Cercospora 
angolensis Carv.et Mendes, во согласност со 
процедурата и спомнато во сертификатите 
посочени во Директивата 2000/29 EC, 
или 
(в) не биле забележани симптоми од 
Cercospora angolensis Carv.et Mendes во 
полето на производство и во неговата 
непосредна близина од започнувањето на 
последниот вегетациски циклус,  
или 
ниеден од плодовите набрани во полето на 
производство нема покажано, со соодветно 
официјално испитување, симптоми од овој 
организам. 
 

16.4. Плодови од Citrus L. Fortunella Swingle, Без оглед на одредбите кои се 



 
 

Poncirus Raf, и нивните хибриди, освен 
плодови на Citrus aurantium L., кои 
потекнуваат од трети земји 

спроведуваат за плодовите од Листа lV (А) 
(l) (16.1) (16.2) (16.3) (16.5), официјална 
изјава дека: 
(а) плодовите потекнуваат од земја 
призната дека е слободна од Guignardia 
citricacarra Kiely (сите соеви патогени на 
Citrus), во согласност со процедурата, или 
(б) плодовите потекнуваат од област 
призната дека е слободна од Guignardia 
citricarpa Kiely (сите соеви патогени на 
Citrus) во согласност со процедурата и 
наведено во сертификатите посочени во 
Директивата 2000/29 EC или 
(в) не биле забележани симптоми од 
Guignardia Citricarpa Kiely (сите соеви 
патогени на Citrus) во полето на 
производство и во неговата непосредна 
близина од започнувањето на последниот 
вегетациски циклус и ниеден од плодовите 
набрани во полето на производство нема 
покажано, согласно официјално 
испитување, симптоми од овој организам, 
или 
(г) плодовите потекнуваат од поле на 
производство подложено на соодветни 
третмани против Guignardia citricarpa Kiely 
(сите соеви патогени на Citrus) и 
ниеден од плодовите набрани во полето на 
производство нема покажано, со соодветно 
официјално испитување, симптоми од овој 
организам. 
 

16.5. Плодови од Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и нивните хибриди, 
потекнуваат од трети земји каде е познато 
дека Tephritidae (не-европски) се појавува 
на овие плодови 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за плодовите од Листа lll (Б) 
(2), (3) и Листата lV (А) (l) (16.1), (16.2) и 
(16.3), официјална изјава дека: 

(а) плодовите потекнуваат од области 
познати  дека се слободни од 
релевантниот организам или ако ова 
барање не може да биде исполнето: 
(б) не биле забележани знаци од 
релевантниот организам  на местото на 
производство и неговата непосредна 
близина од започнувањето на последниот 
целосен вегетациски циклус, официјални 
инспекции вршени најмалку еднаш месечно 
во текот на трите месеци пред бербата, и 
ниеден од плодовите набрани на местото 
на производство нема покажано, со 
соодветно официјално испитување, знаци 
од релевантниот организам, или ако ова 
барање неможе исто така да биде 
исполнето: 
(в) плодовите покажале, со соодветно  
официјално  испитување на 



 
 

репрезентативни примероци, дека се 
слободни од релевантниот организам во 
сите стадиуми од неговиот развој, или, ако 
оваа барање истотака не може да биде 
исполнето 
(г) плодовите биле предмет на соодветен 
третман, било кој прифатлив испарувачки 
топлотен третман, ладен третман, или брзо 
смрзнувачки третман, има покажано дека е 
ефикасен против релевантниот организам 
без оштетувања на плодовите, и каде не се 
достапни, хемиски третмани доколку  тој е 
прифатлив  од законодавството на 
Заедницата. 
 

17. Растенија од Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и 
Sorbus L., наменети за садење, освен семе 
  
 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата од Листа III 
(A) (9), (9.1), (18), Листа III (Б) (1) или Листа 
IV (A) (I) (15), каде е потребно, официјална 
изјава дека: 
(а) растенијата  потекнуваат од земји кои 
се признати дека се слободни од Erwinia 
amylovora (Burr) Winsl et al., во согласност 
со процедурата ; 
или 
(б) растенијата  потекнуваат од области 
слободни од штетни организми, кои биле 
утврдени во однос на Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. во согласност со 
релевантните Меѓународни стандарди за 
фитосанитарни мерки и признати како 
такви во согласност со постапката, 
 или 
(в) дека растенијата во полето  на 
производство или во негова непосредна 
близина, кои покажале симптоми на Erwinia 
amylovora (Burr) Winsl et al., биле 
отстранети 
 

18. Растенија од Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и нивните хибриди, освен 
плодови и семињата и растенијата од 
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persica 
spp. и Strelitziaceae, вкоренети или 
прикачени или придружени   на подлогата 
за одгледување  
 

Без оглед  на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (16), онаму каде е потребно, 
официјална изјава дека:  
(a) растенијата потекнуваат од земји 
познати дека се слободни од Radopholus 
citrophilus Huettel et al. и Radopholus similis 
(Cobb) Thorne; 
или 
(б) репрезентативни примероци од почвата 
и корењата од местото на производство 
биле предмет, од започнувањето на 
последниот целосен  вегетациски  циклус, 
на официјално нематолошко испитување 
за Radopholus citrophilus Huиtel et al. и 
Radopholus similis (Cobb) Thorne и било 



 
 

утврдено преку овие тестови, дека се 
слободни од овие  штетни организми 
 

19.1. Растенија од Crataegus L. наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат   од 
земји каде  Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. е 
позната дека се појавува    
 

Без оглед  на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (9), и  Листа IV (A) (I) (15) и 
(17), официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми од Phyllosticta 
solitaria Ell. et Ev.  на растенијата на 
местото на производство од 
започнувањето на  последниот целосен  
вегетациски  циклус 
 

19.2. Растенија од Cydonia Mill. Fragaria L., Malus 
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. 
наменети за садење, освен семе, кои 
потекнуваат  од земји каде релевантните  
штетни  организми  е познато дека се  
појавуваат  на засегнатите родови  

Релевантни  штетни организми се 
— на Fragaria L.: 
— Phytophtora fragariae Hickman, вариетет  
fragariae, 
— Arabis mosaic virus, 
— Raspberry ringspot virus, 
— Strawberry crinkle virus, 
— Strawberry latent ringspot virus, 
— Strawberry mild yellow edgе virus, 
— Tomato black ring virus, 
— Xanthomonas fragariae Kennedy et King; 
 
— на Malus Mill.: 
— Phyllosticta solitaria Ell. и Ev.; 
 
— на Prunus L.: 
— Apricotchlorotic leafroll mycoplasm, 
— Xanthomonas campestris pv. 
prunis (Smith) Dye; 
 
— на Prunus persica (L.) Batsch: 
— Pseudomonas syringae pv. 
persicae (Prunier et al.) Young et al.; 
 
— на Pyrus L.: 
— Phyllosticta solitaria Ell. и Ev. 
 
— на Rubus L.: 
— Arabis mosaic virus, 
— Raspberry ringspot virus, 
— Strawberry latent ringspot virus, 
— Tomato black ring virus, 
 
— на сите видови: 
Не -Европски вируси и вироидни организми 

Без оглед  на одредбите кои се 
спроведуваат за  растенијата наведени во 
Листа III (A) (9), (18), и Листа IV (A) (I) (15), 
(17), официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми на  болестите 
предизвикани од релевантните   штетни  
организми на растенијата на местото на 
производство од започнување на 
последниот целосен  вегетациски  циклус 
 
 



 
 

 
20. Растенија од Cydonia Mill. и Pyrus L. 

наменети за садење, освен семе, кои 
потекнуваат  од земји каде Pear decline 
mycoplasm е познато дека се појавува  
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа  III A (9) и (18), и  Листа IV (A) (I) (15), 
(17) и (19.2) официјална изјава дека 
растенијата на местото на производство и 
во негова непосредна близина, кои 
покажале симптоми кои го зголемуваат  
сомневањето  на контаминација од Pear 
decline mycoplasm биле отсранети  од тоа 
место во последните три целосни 
вегетациски циклуси 
 

21.1. Растенија од Fragaria L. наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат од 
земји каде релевантните штетен организам 
е познато дека се појавуваат 
Релевантни  штетни организми се: 

— Strawberry latent ‘C’ вирус, 
— Strawberry vein banding вирус, 
— Strawberry witches' broom mycoplasm 
 
 

 
 

Без оглед  на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата наведени во  
Листа III (A) (18), и  Листа IV (A) (I) (19.2), 
официјална изјава дека: 
(a)  растенијата, освен оние добиени  од 
семе, биле: 
—  или   официјално сертификувани 
согласно сертификациона шема која бара 
истите да  се добиени директно од 
материјал кој е одржуван во соодветни 
услови и бил предмет на официјално 
испитување барем  за релевантните 
штетни организми користејќи соодветни 
индикатори или слични методи и било  
утврдено дека се слободни, со овие 
тестови,  од овие  штетни организми, 
или      
 - добиени директно од материјал кој бил  
одржуван во соодветни услови и бил 
предмет, во рамките на последните три 
целосни вегетациски  циклуси, најмалку 
еднаш, на официјално испитување барем  
за релевантните штетни организми 
користејќи соодветни индикатори или 
соодветни методи и било  утврденo дека се 
слободни , со овие тестови, од овие  
штетни организми, 
(б)  не биле забележани  симптоми од 
болестите  предизвикани од релевантните 
штетни организми  на растенијата на 
местото на производство, или на 
осетливите растенија во непосредната 
близина од започнувањето на  последниот 
целосен  вегетациски  циклус 
 

21.2. Растенија од Fragaria L. наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат од 
земји каде  Aphelenchoides besseyi Christie 
е познато дека се појавува 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата наведени во  
Листа III (A) (18), и  Листа IV (A) (I) (19.2) и 
(21.1), официјална изјава дека: 
(a)  или не биле забележани симптоми на 
Aphelenchoides besseyi Christie на 
растенијата на местото на производство од 
започнувањето од последниот целосен  



 
 

вегетациски  циклус 
(б) во случај на растенија  од  култура на 
ткиво, растенијата биле   добиени од 
растенија кои  ги исполнуваат условите од 
Секција  (a) од овој став или биле 
официјално испитани со соодветен 
нематолошки метод и било  утврдено дека 
се слободни од Aphelenchoides besseyi 
Christie  
 

21.3. Растенија од Fragaria L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата наведени во  
Листа III (A) (18), и  Листа IV (A) (I) (19.2), 
(21.1), (21.2), официјална изјава дека 
растенијата потекнуваат од област за која 
е познато дека е слободна од Anthonomus 
signatus Say и Anthonomus bisignifer 
(Schenlding) 
 

22.1. Растенија од Malus Mill. наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат  од 
земји каде релевантните штетен организам 
се познати дека се појавуваат на Malus Mill. 
Релевантни  штетни организми се: 

— Cherry rasp leaf virus (American), 
— Tomato ringspot virus, 
 

Без оглед на одредбите се спроведуваат  
за растенијата, наведени во Листа  III (A) 
(9), (18), Листа  III ( Б) (1) и  Листа IV (A) (I) 
(15), (17), (19.2), официјална изјава дека: 
(a) растенијата биле: 
—  или официјално сертификувани според 
сертификациона шема која бара истите  да 
се добиени директно од материјал кој е 
одржуван под одредени услови и бил 
предмет на официјални испитувања барем  
за релевантните  штетни организми 
користејќи соодветни индикатори или 
слични методи и било  утврдено, дека се 
слободни со  овие  тестови,   овие штетни 
организми; 
или 
—  добиени директно од материјал кој бил 
одржуван во соодветни услови и бил 
предмет, во рамките на последните три 
целосни вегетациски  циклуси, најмалку 
еднаш, на официјално испитување барем 
за релевантните штетни организми 
користејќи соодветни индикатори или 
соодветни методи и било утврдено дека се 
слободни, со овие тестови, од овие  штетни 
организми, 
(б)  не биле забележани  симптоми од 
болестите  предизвикани од релевантните  
штетни организми на растенијата на 
местото на производство, или на 
осетливите  растенија во непосредната 
близина од започнувањето на последниот 
целосен  вегетациски  циклус 
 

22.2. Растенија од Malus Mill., наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат  од 
земји каде Apple proliferation mycoplasm е 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата, наведени во 
Листа  III (A) (9), (18), Листа  III (Б) (1) и 



 
 

познато дека се појавува  
 
 

Листа  IV (A) (I) (15), (17), (19.2), (22.1) 
официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од области за 
кои е познато  дека се слободни  од Apple 
proliferation mycoplasm; 
или 
(б) (aa) растенијата, освен оние одгледани 
од семе биле: 
или 
— официјално сертификувани според 
сертификациона шема која бара  истите да 
се добиени  директно од материјал кој е 
одржуван во соодветни услови и бил 
предмет на официјално испитување барем 
за  Apple proliferation mycoplasm користејќи 
соодветни индикатори или соодветни 
методи и било  утврдено дека се слободни, 
со овие тестови, од овој штетен организам 
или 
— добиени директно од материјал кој бил 
одржуван во соодветни услови и бил 
предмет, во рамките на последните шест 
целосни  вегетациски  циклуси, најмалку 
еднаш, на официјално испитување барем 
за Apple proliferation mycoplasm  користејќи 
соодветни индикатори или соодветни 
методи и било  утврдено дека се слободни 
со овие тестови, од овој штетен организам; 
(бб)  не биле забележани  симптоми од 
болести предизвикана од Apple proliferation 
mycoplasm  на растенијата на местото на 
производство, или на осетливите  
растенија во неговата  непосредна  
близина од започнувањето на последните 
три целосни вегетациски циклуси  
 

23.1. Растенија од следните  видови на Prunus 
L., наменети за садење, освен семе, кои 
потекнуваат од земји каде Plum pox virus е 
познато дека се појавува: 
—Prunus amygdalus Batsch, 
— Prunus armeniaca L., 
— Prunus blireiana Andre, 
— Prunus cerasifera Ehrh., 
— Prunus brigantina Vill., 
— Prunus cistena Hansen, 
— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., 
— Prunus domestica ssp. domestica L., 
— Prunus domestica ssp. insititia (L.) 
   C.K. Schneid., 
— Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) 
Hegi., 
— Prunus glandulosa Thunb., 
— Prunus holosericea Batal., 
— Prunus hortulana Bailey, 
— Prunus japonica Thunb., 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата, наведени во 
Листа III (A) (9), (18), А Листа III (Б) (1) и 
Листа IV (A) (I) (15), (19.2), официјална 
изјава дека: 
 (a) растенијата, освен оние одгледани од 
семе биле: 

— или официјално сертификувани 
според сертификациона шема  која 
бара  истите да се добиени  
директно од материјал кој е 
одржуван во соодветни услови и 
бил предмет на официјално 
испитување барем за Plum pox virus 
користејќи соодветни индикатори 
или соодветни методи и било  
утврдено дека се слободни, со овие 
тестови, од овој штетен организам, 

         или  
—  добиени директно од материјал 



 
 

— Prunus mandshurica (Maxim.)  Koehne, 
— Prunus maritima Marsh., 
— Prunus mume Sieb and 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., 
— освен видовите од Prunus 
   осетливи на   Plux pox virus. L 

кој бил  одржуван во соодветни 
услови и бил предмет, во рамките 
на последните три целосни 
вегетациски  циклуси, најмалку 
еднаш, на официјално испитување 
барем  за Plum pox virus користејќи 
соодветни индикатори или 
соодветни методи и било утврдено 
дека се слободни, со овие тестови, 
од овој штетен организам; 

(б) не биле забележани  симптоми од 
болест предизвикана од  Plum pox virus на 
растенијата на местото на производство, 
или на осетливите  растенија во неговата 
непосредната близина од започнувањето  
од последните три целосни  вегетациски  
циклуси  
(в) растенијата на местото на производство 
кои покажале симптоми на заболување 
предизвикано од други вируси или 
вирусоидни организми биле отстранети 
 

23.2. Растенија од Prunus L., наменети за 
садење  
(a) кои потекнуваат од земји каде 
релевантните штетени  организами е 
познато дека се појавуваат  на Prunus L. 
(б)  освен семе, кои потекнуваат од  земји 
каде релевантниот штетен организам е 
познато дека се појавува 
(в)  освен семе, кои потекнуваат од не -
Европски земји каде релевантните 
штетени  организами е познато дека се 
појавуваат  
 
 Релевантни  штетни организми се 
 — за случајот наведен под (a): 
     — Tomato ringspot virus; 
 
 — или за случајот наведен под (б): 
     —Cherryrasp leaf virus (American), 
Peachmosaic virus   (American), 
     — Peach phony rickettsia, 
     — Peach rosette mycoplasm, 
     — Peach yellows mycoplasm, 
     — Plum line Pattern virus (American), 
     — Peach X-disease mycoplasm; 
 
—  или за случајот наведен под (в): 
     — Little cherry pathogen. 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спровеедуват  за растенијата наведени во 
Листа  III (A) (9), (18) или Листа  IV (A) (I) 
(15), (19.2), (23.1), официјална изјава дека:  
(a)  растенијата биле: 
—  или официјално сертификувани според 
сертификациона процедура која бара  тие  
да се добиени директно од материјал кој 
бил  одржуван во соодветни услови и бил 
предмет на официјално испитување барем 
за релевантните  штетни организми 
користејќи соодветни индикатори или 
соодветни методи и било  утврдено дека се 
слободни, со овие тестови, од овие штетни 
организми, 
или 
— добиени директно од материјал кој бил 
одржуван во соодветни услови и бил 
предмет, во рамките на последните три 
целосни вегетациски  циклуси, најмалку 
еднаш, на официјално испитување барем  
за релевантните  штетни организми 
користејќи соодветни индикатори или 
соодветни методи и било  утврдено дека се 
слободни, со овие тестови, од овие штетни 
организми, 
(б)  не биле забележани никакви  симптоми 
од болести предизвикани од релевантните 
штетни организми на растенијата на 
местото на производство, или на 
осетливите  растенија во неговата 
непосредната близина од започнувањето 
од последните три целосни  вегетациски 
циклуси 



 
 

 
24. Растенија од Rubus L., наменети за 

садење: 
 
 
(a) потекнуваат  од земји каде  штетните 
организами е познато дека се појавуват на 
Rubus L. 
 
(б) освен семе, кои потекнуваат  од земји 
каде релевантните  штетни организами е 
познато дека се појавува 
 
Релевантни  штетни организми се: 

—  во случајот под (a): 
    — Tomato ringspot virus, 
    — Black raspberry latent virus, 
    — Cherry leafroll virus, 
    — Prunus necrotic ringspot virus, 
 
—  во случајот под (б): 
    — Raspberry leaf curl virus (American) 
    — Cherryraspleaf virus (American) 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат  за растенијата, наведени во 
Листа  IV (A) (I) (19.2), 
 
(a)  растенијата треба да се слободни од 
(Aphididae), вклучувалјки ги  и нивните јајца 
 
 
(б) официјална изјава дека: 
    (aa) растенијата биле: 
—  или официјално сертификувани според  
сертификациона процедура која бара тие 
било  истите да се добиени  директно од 
материјал кој бил одржуван во соодветни 
услови и бил предмет на официјално 
испитување барем  за релевантните  
штетни организми користејќи соодветни 
индикатори или соодветни методи и било 
утврдено дека се слободни, со овие 
тестови, од овие штетни организми, 
или 
— добиени директно од материјал кој е 
одржуван во соодветни услови и бил 
предмет, во рамките на последните три 
целосни  вегетациски  циклуси, најмалку 
еднаш, на официјално испитување барем  
за релевантните  штетни организми 
користејќи соодветни индикатори или 
соодветни методи и било утврдено дека се 
слободни, со овие тестови, овие штетни 
организми, 
 
(бб) не биле забележани  симптоми од 
болест предизвикани од релевантните 
штетни организми на растенијата на 
местото на производство, или на 
осетливите  растенија во негова 
непосредната близина од започнувањето 
на последниот целосен  вегетациски  
циклуси   
 

25.1. Кртоли од Solanum tuberosum L., кои 
потекнуваат од земји каде Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival е 
познато дека се појавува  
 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат  за кртолите наведени во 
Листа  III (A) (10), (11), (12), официјална 
изјава дека:  
(a) кртолите потекнуваат од области 
познати дека се слободни од  Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival (сите 
раси освен Раса 1, обична  Европска раса), 
и не биле забележани симптоми од 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival на местото на производство или во 
негова непосредна близина од 
започнувањето на   соодветниот  период; 
или 



 
 

(б)  одредбите  кои сe признаени дека се 
исти со одредбите на Заедницата за борба 
против Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percinal согласно 
процедурата, се реализирани во земјата на 
потекло 
 

25.2. Кртоли од Solanum tuberosum L 
 

Без оглед на одредбите наведени во Листа 
III (A) (10), (11), (12) и Листа IV A (I) (25.1), 
официјална изјава дека: 
(a)  кртолите потекнуваат од земји зa кои е 
познато дека се слободни од Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. 
или 
(б)  одредбите  за кои се признаени  дека 
се исти со одредбите на Заедницата за 
борба против Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis 
et al согласно процедурата, се реализирани 
во земјата на потекло 
 

25.3. Кртоли од Solanum tuberosum L., освен ран 
компир, кои потекнуваат од земји каде 
Potato spindle tuber viroid е познато дека се 
појавува  
 

Без оглед  на одредбите кои се 
спроведуваат  за кртолите наведени во 
Листа  III (A) (10), (11), (12) и Листа  IV (A) 
(I) (25.1.), (25.2.), ограничување на 
можноста за про'ртување 
 

25.4. Кртоли од  Solanum tuberosum L., наменети 
за садење 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за кртолите наведени во  
Листа III (A) (10), (11), (12) и  Листа IV (A) (I) 
(25.1.), (25.2.), (25.3.), официјална изјава 
дека кртолите потекнуваат од поле  
познато дека е слободно од Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) Behrens и 
Globodera pallida (Stone) Behrens 
и 
(aa)  или, кртолите потекнуваат од области 
каде Pseudomanas solanacearum (Smith) 
Smith е познато дека не се појавува 
или 
(бб) во областите каде Pseudomanas 
solanacearum (Smith) Smith е познато дека 
се појавува, кртолите потекнуваат од место 
на производство за кое е утврдено дека е 
слободно од Pseudomanas solanacearum 
(Smith) Smith, или кое се смета дека е 
слободно од него како последица од 
примената на процедура насочена кон 
уништување на Pseudomanas solanacearum 
(Smith) Smith ќе бидат утврдени согласно  
процедурата, 
и 
(вв) или, кртолите потекнуваат од области 
каде Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
(сите популации) и Meloidogyne fallax 



 
 

Karssen е познато дека не се појавуваат,  
или 
(гг) во области каде Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (сите популации) и 
Meloidogyne fallax Karssen  е познато дека 
се појавува, 
— или кртолите потекнуваат од место на 
производство за кое било утврдено дека е  
слободно од Meloidogyne chitwoodi Golden 
et al. (сите популации), и Meloidogyne fallax 
Karssen базирано на годишен мониторинг 
на посевите  домакини со визуелна 
инспекција на растенијата домакини во 
соодветно време и визуелна инспекција – 
надворешна и со сечење на кртолите по 
бербата на компирот од местото на 
производство, 
или 
—  од кртолите после  бербата било по 
рандомизирачки  пат  земени примероци  
или  прегледани  за присуство на симптоми 
по соодветен метод за индуцирање на 
симптоми или се тестирани во 
лабораторија, како и  визуелна инспекција  
надворешно и со сечење на кртолите во 
соодветно време и во времето на 
затварањето на пакувањата или 
контенерите  пред да се пуштат во 
маркетинг согласно со одредбите на 
затворање во 66/403/ЕЕЦ Директивата на 
Советот од 14 јуни 1996 година за 
маркетинг на семенски компир (1) и не 
биле утврдени симптоми на Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. (all populations) и 
Meloidogyne fallax Karssen. 
 

25.4.1. Кртоли  од Solanum tuberosum L., освен 
оние наменети за садење 
 

Без оглед  на одредбите кои се 
спроведуваат на кртолите  наведени во 
Листа III (A) (12) и Листа IV (A) (I) (25.1), 
(25.2) и (25.3), официјална изјава дека  
кртолите потекнуваат  во области во кои 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 
не е познато дека се  појавува . 
 

25.4.2. Кртоли  од Solanum tuberosum L Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат на кртолите наведени во 
Листа III (A) (10), (11) и (12) и Листа  IV (A) 
(I) (25.1), (25.2), (25.3), (25.4)  (25.4.1), 
официјална изјава дека: 
(a)  кртолите потекнуваат  во земја каде 
Scrobipalpopsis solanivora Povolny не е 
познато дека  се појавува , или 
(б)  кртолите   потекнуваат од област 
слободна  од Scrobipalpopsis solanivora 
Povolny, утврдена  од националната 
организација за заштита на растенијата,  



 
 

согласно со релевантните меѓународни 
стандарди за фитосанитарните мерки. 
 

25.5. Растенија од Solanaceae, наменети за 
садење, освен семе, кои потекнуваат од  
земји каде  Potato stolbur mycoplasm е 
познато дека се појавува 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат на кртолите, наведени  во 
Листа  III (A) (10), (11), (12) и (13), и Листа 
IV (A) (I) (25.1), (25.2), (25.3) и (25.4), 
официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми на Potato stolbur 
mycoplasm на растенијата на местото на 
производство од започнувањето  на 
последниот целосен вегетациски циклус . 
 

25.6. Растенија од Solanaceae, наменети за 
садење, освен кртоли  од Solanum 
tuberosum L. и освен  семе на Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., кои 
потекнуваат  од земјите каде што Potato 
spindle tuber viroid е познато дека се 
појавува  
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат на растенијата наведени во 
Листа III (A) (11), (13), и Листа IV (A) (I) 
(25.5), каде е потребно официјална изјава 
дека не биле забележани  симптоми на 
Potato spindle tuber viroid  на растенијата на 
местото на производство од 
започнувањето   на последниот целосен 
вегетациски циклус  
 

25.7. Растенија од Capsicum annuum L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw., Musa L., Nicotiana L. и Solanum 
melongena L., наменети за садење освен 
семе, кои потекнуваат  од земји каде 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith е 
познато дека се појавува  
 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат на растенијата наведени во 
Листа III (A) (11) (13), и Листа IV (A) (I) 
(25.5) и (25.6), каде   е потребно, 
официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од  области за 
кои било утврдено дека се слободни од 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; 
или 
(б) не биле забележани симптоми на 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 
на растенијата на местото на производство 
од започнувањето на  последниот целосен 
вегетациски циклус  
 

26. Растенија од Humulus lupulus L. наменети 
за садење, освен семе 
 

Официјалната изјава дека не биле 
забележани симптоми од  Verticillium albo-
atrum Reinke и Berthold и Verticillum dahliae 
Klebahn   на хмељот на местото на 
производство од започнувањето на  
последниот целосен вегетациски  циклус. 
 

27.1. Растенија од Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. и Pelargonium l'Hérit. ex 
Ait., наменети за садење, освен семе 
 
 

Официјална изјава дека: 
(a) не биле забележани знаци на  
Helicoverpa armigera (Hübner), или 
Spodoptera littoralis (Boisd.)  на местото на 
производство од започнувањето  на 
последниот целосен вегетациски циклус  
или 
(б) растенијата имале поминато  соодветен 
третман за да се заштитат од споменатите 
организми 
 



 
 

27.2. Растенија од Dendranthema (DC.) Des   
Moul., Dianthus L.  Pelargonium l'Hérit. ex 
Ait., освен семе 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат  за растенијата наведени во 
Листа IV (A) (I) (27.1), официјална изјава 
дека: 
(a) не биле забележани знаци на 
Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera 
frugiperda Smith или Spodoptera litura 
(Fabricius) на местото на производство од 
започнувањето  на последниот целосен 
вегетациски циклус  
или 
(б)  растенијата имале  поминато 
соодветен третман за заштита од 
споменатите организми. 
 

28. Растенија од Dendranthema (DC.) Des 
Moul., наменети за садење, освен семе 
 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална 
изјава дека: 
(a) растенијата не се повеќе од трета 
генерација на резници добиени  од 
материјал за кој било пронајдено дека е 
слободен од Chrysanthemum stunt viroid за 
време на виролошки тестови, или се 
директно добиени  од материјал кој на 
репрезентативен примерок барем за  10% 
каде било пронајдено дека е слободен од 
Chrysanthemum stund viroid во текот на 
официјалната инспекција извршена во 
времето на цветање 
(б) растенија или резници: 
— даѓаат од простории кои се официјално 
прегледани најмалку месечно, во текот на 
три месеци пред дистрибуцијата и било 
познато дека не биле забележани 
симптоми од Puccinia horiana Hennings во 
текот на овој период, како и во непосредна 
близина каде било познато дека не биле 
појавени симптоми на Puccinia horiana 
Hennings и во текот на три месеци пред 
извоз, 
или 
— поминале низ соодветен третман против 
Puccinia horiana Hennings; 
(в) Во случај на невкоренети резници, не 
биле забележани  симптоми на Didymella 
ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx  
или на резниците или на растенијата од 
кои биле добиени  резниците, или дека, во 
случај на вкоренети резници, не биле 
забележани  симптоми на Didymella 
ligulicola (Baker, Dimock и 
Davis) v. Arx или на резниците или на 
основата на коренот. 
 

28.1. Растенија од Dendranthema (DC.) Des Moul. Без оглед на барањата кои се 



 
 

и Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw наменети за садење, освен семе 
 

спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (13), Листа  IV (A) (I) (25.5), 
(25.6), (25.7), (27.1), (27.2) и (28), 
официјална изјава дека: 
(a) растенијата биле одгледани во текот на 
нивниот живот во земја слободна од  
Chrysanthemum stem necrosis virus; или 
(б) растенијата биле одгледани  во текот на 
нивниот живот во област утврдена од 
страна на националната организација за 
заштита на растенијата во земјата 
извозничка  дека е слободна од 
Chrysanthemum stem necrosis virus во 
согласност со релевантните меѓународни 
стандарди за фитосанитарни мерки; или 
(в) растенијата биле одгледани  во текот на 
нивниот живот  во место на производство 
за кое било утврдено дека е слободнo од 
Chrysanthemum stem necrosis virus и 
verifikuvano преку официјални  инспекции, и 
каде е потребно,  тестирање 
 

29. Растенија од  Dianthus L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална 
изјава дека: 
— растенијата биле добиени директно од 
мајчините растенија, за кои било утврдено 
дека  се слободени од  Erwinia chrysanthemi 
pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, 
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr и 
Burkholder и Phialophora cinerescens 
(Wollenw.) Van Beyma со  официјално 
одобрени тестови, спроведени најмалку 
еднаш во двете претходни години, 
— не биле забележани  симптоми од 
наведените  штетни организми на 
растенијата. 
 

30. Луковици од  Tulipa L. и Narcissus L., освен 
оние за кои ќе има доказ на нивното 
пакување, или со други средства, дека тие 
се наменети за продажба на крајни 
корисници кои  не се вклучени во 
професионалнo производството на режано 
цвеќе  
 

Официјална изјава дека не биле 
забележани симптоми на Ditylenchus 
dipsaci (Kühn) Filipjev  на растенијата од 
започнувањето  на последниот целосен 
вегетациски циклус  
 

31. Растенија од Pelargonium L'Herit. ex Ait., 
наменети за садење, освен семе, кои 
потекнуваат од земји каде  Tomato ringspot 
virus е познато дека се појавува: 
 
(a) каде Xiphinema americanum Cobb sensu 
lato (не-европски популации) или други 
вектори на Tomato ringspot virus не е 
познато дека се појавува  

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална 
изјава дека растенијата: 
 
(a) се директно добиени од места на 
производство за кои е познато дека се 
слободни од Tomato ringspot virus; 
или 



 
 

 
 
 
 
 
 
(б) каде Xiphinema americanum Cobb sensu 
lato (не-европски популации) или други 
вектори на Tomato ringspot virus е познато 
дека се појавува  
 
 

(б) се не повеќе од четврта генерација на 
резници, добиени од мајчини растенија за 
кои е утврдено дека  се слободени од 
Tomato ringspot virus според официјално 
одобрен систем на виролошко тестирање 
 
официјална изјава дека растенијата: 
(a) се директно добиени од места на 
производство за кои е познато дека се 
слободни од Tomato ringspot virus во 
почвата или растенијата; 
или 
(б) не се повеќе од втора генерација на 
резници  добиени од мајчини растенија за 
кои е пронајдено дека  се слободни  од 
Tomato ringspot virus според официјално 
одобрен систем на виролошко тестирање 
 

32.1. Растенија од  тревни видови, наменети за 
садење, освен: 
— луковици, 
— растенија од фамилијата Gramineae, 
— ризоми, 
 — семиња, 
— кртоли, 
кои потекнуваат од трети земји каде 
Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza 
maculosa (Malloch) е познато дека се 
појавуваат 
 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV,  дел A, секција I (27.1), (27.2), (28) 
и (29), каде е  потребно, официјална изјава 
дека растенија биле одгледувани во 
расадници и: 
(a) потекнуваат од област утврдена во 
земјата извозничка од националната 
служба за заштита на растенијата во таа 
земја, дека  е слободна  од Liriomyza 
sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa 
(Malloch) во согласност со релевантните 
меѓународни стандарди за 
фитосанитарните мерки, кое е наведено во  
сертификатите  посочени  во Директивата 
2000/29 EC во рубриката "Дополнителна 
декларација", 
или 
(б) потекнуваат  од место на производство, 
утврдено во земјата извозничка од страна 
на националната служба за заштита на 
растенијата во таа земја дека  е слободно  
од Liriomyza sativae (Blanchard) и 
Amauromyza maculosa (Malloch) во 
согласност со релевантните меѓународни 
стандарди за фитосанитарни мерки, и кое е 
наведено во сертификатите посочени  во 
Директивата 2000/29 EC, под рубриката 
"Дополнителнa декларација", и  наведени  
дека  се слободни  од Liriomyza sativae 
(Blanchard) и Amauromyza maculosa 
(Malloch) со официјални инспекции 
спроведени најмалку еднаш месечно во 
текот на три месеци пред извозот, 
или 
(в) непосредно пред извозот биле предмет 
на соодветен третман против Liriomyza 
sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa 



 
 

(Malloch) и 
биле официјално прегледани и било 
утврдено  дека  се слободени од Liriomyza 
sativae (Blanchard) и Amauromyza maculosa 
(Malloch). Деталите од третманот треба да 
се наведени во сертификатите посочени  
во Директивата 2000/29 EC. 
 

32.2. Режани цвеќиња од  Dendranthema (DC) 
Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. 
Solidago L., и лиснат зеленчук од Apium 
graveolens L. и Ocimum L. 
 

Официјална изјава дека режаните цвеќиња 
и лиснатиот зеленчук: 
— потекнуваат од земја слободна од 
Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza 
maculosa (Malloch), 
или 
— непосредно пред нивниот извоз биле 
официјално прегледани и било утврдено  
дека се слободни од Liriomyza sativae 
(Blanchard) и Amauromyza maculosa 
(Malloch). 
 

32.3. Растенија од  тревни видови,  наменети за 
садење, освен: 
— луковици, 
— растенија од фамилијата Gramineae, 
— ризоми, 
— семиња, 
— кртоли, 
Кои потекнуваат од трети земји 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV, дел A, секција I (27.1), (27.2), (28), 
(29) и (32.1), официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од област 
позната дека е слободна од Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza  trifolii 
(Burgess), 
 или 
(б) или не биле пронајдени знаци на 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и 
Liriomyza trifolii (Burgess)  на местото на 
производство, на официјалните инспекции 
спроведени  најмалку месечно во текот на 
три месеци пред бербата, 
или 
(в) непосредно пред извозот растенијата 
биле официјално прегледани и било 
утврдено  дека се слободни од  Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii 
(Burgess) и биле предмет на соодветен 
третман против Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess). 
 

33. Растенија со корени, насадени или  
наменети за садење, одгледани на 
отворен простор 
 

Официјална изјава дека местото на 
производство е познато дека е слободно од 
Clavibacter michiganensis ssp. 
sependoniscus (Spieckermann и Kotthoff) 
Davis et al., Globodera pallida (Stone) 
Behrens, Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens и Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival. 
 

34. Почвата и подлогата за одгледување, 
прикачени или поврзани со растенија, се 
состојат во целост или во дел од почва или 

Официјална изјава дека: 
(a) подлогата за одгледување, во времето 
на садење била:  



 
 

цврсти органски материи како што се 
деловите од растенијата, хумус кој 
вклучува тресет или кора или се состои во 
дел од било која неорганска цврста 
супстанција, наменети за одржување на 
виталноста на растенијата, со потекло од: 
— Турција,  
— Белорусија, Грузија, Молдавија, Русија, 
Украина, 
— не-европски земји, освен Алжир, Египет, 
Израел, Либија, Мароко, Тунис 
 

— или слободна од почвата и органската 
материја 
или 
— утврдено дека е слободна од инсекти и 
штетни нематоди и е подложена на 
соодветно испитување или топлотен 
третман или фумигација да се осигура дека 
е слободна од други штетни организми, 
или 
— подложена на соодветен топлотен 
третман или фумигација за да се обезбеди 
дека е слободна од штетни организми, и 
(б) од садењето: 
— или соодветни мерки се преземени за да 
се обезбеди дека подлогата за 
одгледување е оддржана слободна од 
штетни организми, 
или 
— две недели пред да се дистрибуираат, 
растенијата биле ослободени со тресење 
од подлогата оставајки минимална 
количина потребна за одржување на 
виталност за време на транспортот, и ако 
се пресадуваат, подлогата за одгледување 
да ги задоволува барањата утврдени во 
(a). 
 

35.1. Растенија од Beta vulgaris L. наменети за 
садење, освен семе: 
 

Официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми од Beet curly top 
virus (не-европски изолати) на местото на 
производството од започнувањето на 
последниот целосен вегетационен циклус. 
 

35.2. Растенија од Beta vulgaris L. наменети за 
садење, освен семе, со потекло од земји 
каде Beet leaf curl virus е познато дека се 
појавува. 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV (A) (I) (35.1), официјална изјава 
дека: 
(a) Beet leaf curl virus не било познато дека 
се појавува во областа на производството; 
и 
(б) не биле забележани симптоми на Beet 
leaf curl virus на местото на производството 
или во неговата непосредна близина од 
започнувањето  на последниот целосен 
вегетационен циклус. 
 

36.1. Растенија наменети за садење,освен: 
— луковици, 
— ризоми, 
— семе, 
— кртоли, 
Со потекло од трети земји 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV, дел A, секција I (27.1), (27.2), (28), 
(29), (31), (32.1) и (32.3), официјална изјава 
дека растенија се одгледувани во 
расадници и: 
(a) потекнуваат од област, утврдена во 
земјата на извоз од националната служба 
за заштита на растенијата во таа земја, 
дека  е слободна од Thrips palmi Karny 



 
 

согласно со релевантните меѓународни 
стандарди за фитосанитарните мерки, и 
кое е спомнато во сертификатите наведени 
во Директивата 2000/29 EC, под рубрика 
"Дополнителна декларација", 
или 
(б) потекнуваат од место на производство, 
утврдено во земјата на извоз од 
националната служба за заштита на 
растенијата во таа земја, дека  е слободно 
од Thrips palmi Karny во согласност со 
релевантните меѓународни стандарди за 
фитосанитарните мерки, и кое е спомнато 
во сертификатите наведени во 
Директивата 2000/29 EC во рубриката 
"Дополнителна декларација", и прогласено 
за слободно од Thrips palmi Karny со 
официјални инспекции извршени најмалку 
месечно во текот на три месеци пред 
извозот, 
или 
(в) непосредно пред извозот, биле 
подложени на соодветен третман против 
Thrips palmi Karny и биле официјално 
прегледани и утврдено дека се слободни 
од Thrips palmi Karny. Деталите на 
третманот треба да се наведат во 
сертификатите наведени во Директивата 
2000/29 EC 
 

36.2. Режано цвеќе на Orchidaceae и плодови од 
Momordica L. и Solanum melongena L., со 
потекло од трети земји 
 

Официјална изјава дека режаните цвеќиња 
и плодовите: 
— потекнуваат од земја слободна од Thrips 
palmi Karny, 
или 
— непосредно пред нивниот извоз, биле 
официјално прегледани и утврдено дека се 
слободни од Thrips palmi Karny.  
 

37. Растенија од Palmae наменети за садење 
освен семе, со потекло од не-европски 
земји 
 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (17), каде е потребно, 
официјална изјава дека: 
(a) или растенијата потекнуваат од област 
позната дека  е слободна од Palm lethal 
mycoplasm и Cadang-Cadang viroid, и не 
биле забележани симптоми на местото на 
производство или во неговата непосредна 
близина од започнувањето  на последниот 
целосен вегетационен циклус; 
или 
(б) не биле забележани симптоми од Palm 
lethal mycoplasm и Cadang-Cadang viroid на 
растенијата од започнувањето  на 
последниот целосен вегетационен циклус,  
и растенијата на местото на производство, 



 
 

кои покажале симптоми кои доведуваат до 
сомнеж од контаминација од организмите 
се отстранети од тоа место и растенијата 
поминале соодветен третман за нивно 
ослободување од Myndus crudus Van 
Duzee; 
(в) Во случај на растенија во култура на 
ткива, растенијата биле добиени од 
растенија кои ги исполниле условите 
утврдени во (a) или (б) 
 

37.1. Растенија од Palmae, наменети за садење, 
Кои имаат дијаметар од над 5 cm на 
основата на стеблото и припаѓаат на 
следниве родови: Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea 
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal 
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. 
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 
 

Без оглед на забраните кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (17) и на барањата наведени 
во Листа IV (A) (I) (37) Официјална изјава 
дека растенијата: 
(a) биле одгледувани во текот на нивниот 
живот во земја каде Paysandisia archon 
(Burmeister) не е познато дека се појавува, 
или  
(б) биле одгледувани во текот на нивниот 
живот во област слободна од Paysandisia 
archon (Burmeister), утврдена од страна на 
националната организација за заштита на 
растенијата согласно со релевантните 
меѓународни стандарди за фитосанитарни 
мерки; или  
(в) биле одгледувани, за период од 
најмалку две години пред извозот, во место 
на производство:  
— кое е регистрирано и надгледувано од 
страна на националната организација за 
заштита на растенијата во земјата на 
потекло, и  
— каде растенија биле ставени во место  
со комплетна физичка заштита против 
воведување на Paysandisia archon 
(Burmeister) или со примена на соодветни 
превентивни третмани, и  
— каде во текот на три официјални 
инспекции годишно спроведени во 
соодветно време,  вклчувајќи непосредно 
пред извоз, не биле забележани знаци од 
Paysandisia archon (Burmeister) . 
 

38.1. Растенија од Camellia L. наменети за 
садење освен за семе, со потекло од не-
европски земји 
 

Официјална изјава дека:  
(а) растенијата потекнуваат од области 
познати дека  се слободни од Ciborinia 
camelliae Kohn;  
или  
(б) не биле забележани симптоми од 
Ciborinia camelliae Kohn на растенијата во 
цветење на местото на производство од 
започнувањето  на последниот целосен 
вегетационен циклус 
     



 
 

38.2. Растенија од Fuchsia L. наменети за 
садење, освен семе, со потекло од САД 
или Бразил. 
 

Официјална изјава дека не биле 
забележани симптоми од  Aculops fuchsiae 
Keifer  на местото на производство и дека 
непосредно пред нивниот извоз, 
растенијата биле  прегледани и било  
утврдено дека се слободни  од Aculops 
fuchsiae Keifer. 
 

39. Дрва и грмушки, наменети за садење, 
освен семе и растенија во култура на 
ткиво, со потекло од трети земји освен од 
Европските и Медитерански замји.  
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат на  растенијата наведени во  
Листа III (А) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), 
(17), (18), Листа III (Б) (1) и  Листа IV (A) (I) 
(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), 
(13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), 
(19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), 
(25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), 
(32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), 
(38.1) и (38.2), онаму каде е потребно, 
официјална изјава дека растенијата: 
— се чисти (односно слободни од 
растителни остатоци) и слободни од 
цветовите и плодовите, 
—  биле одгледани во расадници, 
— биле прегледани во содветно време и 
пред извозот и е утврдено дека се 
слободни  од симптоми од штетни 
бактерии, вируси и вирусоидни организми, 
или е утврдено дека се слободни  од знаци 
или симптоми на штетни нематоди, 
инсекти, грињи и габи, или биле предмет 
на соодветен третман за уништување на 
таквите организми. 
 

40. Листопадни дрва и грмушки, наменети за 
садење, освен семе и растенија во култура 
на ткиво, со потекло од трети земји освен 
од Европските и Медитерански замји.  
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата наведени во  
Листа III (A) (2), (3), (9), (15), (16), (17) and 
(18), Листа  III (Б) (1) и  Листа IV (A) (I), 
(11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), 
(15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), 
(22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), 
(38.2), (39) и (45.1) онаму каде е потребно, 
официјална изјава дека растенијата се во 
мирување и ослободени од лисја  
 

41. Годишни и двогодишни растенија, освен 
Gramineae, наменети за садење, освен 
семе, со потекло од земји освен од 
Европските и Медитерански земји.  
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат  за растенијата, наведени во 
Листа III (A) (11), (13), и Листа IV (A) (I) 
(25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), 
(35.1) и (35.2) официјална изајва дека 
растенијата: 
— биле одгледани во расадници, 
— се ослободени од растителни остатоци, 
цветови и плодови, 
—  биле прегледани во содветно време и 
пред извозот и,  
— утврдено дека се слободни  од симптоми 



 
 

од штетни бактерии, вируси и вирусоидни 
организми, и 
— или било утврдено дека се слободни  од 
знаци или симптоми на штетни нематоди, 
инсекти, грињи и габи, или биле предмет 
на соодветен третман за уништување на 
таквите организми. во содветно време и 
пред извоз,  
 

42. Растенија од фамилијата Gramineae од 
украсни повеќегодишни треви од 
подфамилиите Bambusoideae, Panicoideae 
и од родот Buchloe, Bouteloua 
Lag.,Calamagrostis, Cortaderia Stapf., 
Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, 
Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, 
Spartina Schreb., Stipa L. и Uniola L. 
наменети за садење, освен семе, со 
потекло од земји освен од Европските и 
Медитерански замји. 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата,  наведени во 
Листа IV (A) (I) (33) и (34), официјална 
изајва дека растенијата: 
— биле одгледани во расадници, 
и 
— се ослободени од растителни остатоци, 
цветови и плодови, 
и 
—  биле прегледани  пред извозот, и 
— утврдено дека се слободни  од симптоми 
од штетни бактерии, вируси и вирусоидни 
организми, и 
— или е утврдено дека се слободни  од 
знаци или симптоми на штетни нематоди, 
инсекти, грињи и габи, или биле предмет 
на соодветен третман за уништување на 
таквите организми.  
 

43. Природно или вештачко закржлавени 
растенија наменети за садење, освен 
семе, со потекло од не-Европските замји. 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата,  наведени во 
Листа III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), 
(17), (18), Листа III (Б) (1), и Листа IV (A) (I) 
(8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), 
(13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), 
(20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), 
(25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), 
(33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), 
(39), (40) и (42),  каде е  потребно, 
официјална изајва дека: 
(a) растенијата, вклучувајќи ги и оние 
собрани од природните живеалишта, биле 
одгледувани, оддржувани и 
приспособувани за  две последователни 
години пред дистрибуцијата во официјално 
регистрирани расадници, кои се предмет 
на официјален надзорен контролен режим, 
(б) растенијaта од расадниците наведени 
во (a) треба да: 
(aa) барем во текот на периодот наведен 
во (a): 
—  биле сместени во саксии, кои се 
ставени на полици најмалку 50 см. над 
земјата, 
— биле предмет на соодветени третмани 
со цел да се осигура незаразеност од не-
Европски рѓи: активната материја, 



 
 

концентрација и дата на апликација на 
овие третмани треба да се наведе на 
фитосанитарниот сертификат посочен во 
Директивата 2000/29 EC под рубриката ,, 
дезинсекција и/или  дезинфекција,,. 
— биле официјално прегледани најмалку 
шест пати годишно во соодветни 
временски периоди за присуството на 
соодветните штетни организми, кои се 
наведени во Анексите на оваа Директива. 
Овие инспекции исто така ќе  бидат 
спроведувани на растенијата во 
непосредна близина на расадниците 
наведени во (a), ќе  бидат спроведувани 
најмалку со визуелно испитување на секој 
ред од полето или расадникот и со 
визуелно испитување на сите делови од 
растението над подлогата за одгледување, 
користејќи по рандомизирачки  пат  земен 
примерок  или  од најмалку 300 растенија 
од дадениот род каде бројот на растенија 
од тој род не е повеќе од 3 000  растенија, 
или 10  % од растенијата, ако има повеќе 
од 3 000 растенија од тој род   
— биле утврдени како незаразени со овие 
инспекции од релевантните штетни 
организми, како што е наведено во 
претходната алинеа. Останатите растенија 
доколу е потребно, ќе се  третираат, и 
дополнително ќе се задржат во соодветен 
временски период и ќе се прегледат за да 
се осигура дека се ослободени од ваквите 
штетни организми,   
 — биле засадени или во некористена 
вештачка подлога за одгледување или во 
природна подлога за одгледување која 
била третирана со фумигација или со 
соодветен топлотен третман и биле 
незагадени од било кои штетни организми, 
— биле чувани во услови кои гарантираат 
дека подлогата за одгледување е одржана 
слободна од штетни организми и во 
рамките на две недели пред 
дистрибуцијата биле: 
— протресени и измиени со чиста вода, за 
да се отстрани оригиналната подлога за 
одгледување и се  чувани како слободни 
голи корења, или,  
— протресени и измиени со чиста вода за 
да се отстрани оригиналната подлога за 
одгледување  и пресадени во подлога за 
одгледување која ги исполнува условите 
утврдени во (aa) петта алинеа, 
или 
— подложени на соодветни третмани за да 
се обезбеди дека подлогата за 



 
 

одгледување е слободна од штетни 
организми, активната материја, 
концентрацијата и датата на апликацијата 
на овие третмани треба да се наведе на 
фитосанитарниот сертификат посочен во 
Директивата 2000/29 EC под рубриката  
,, дезинсекција и/или  дезинфекција,,. 
(бб) да се пакувани во затворени 
контејнери кои биле официјално 
запечатени и го носат регистерскиот број 
на регистрираниот расадник: овој број исто 
така  ќе е назначен во рубриката 
"Дополнителна декларација"  во 
фитосанитарниот сертификат посочен во 
Директивата 2000/29 EC, преку кој може да 
се идентификуваат пратките.  
 

44. Tревни повеќегодишни растенија, 
наменети за садење, освен семе, од 
фамилиите Caryophyllaceae (освен 
Dianthus L.), Compositae (освен 
Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, 
Leguminosae и Rosaceae (освен  Fragaria 
L.), со потекло од трети земји освен 
Европските и Медитерански замји. 
 

Без оглед на одредбите кои се 
спроведуваат за растенијата, наведени во 
Листа IV (A) (I) (32.1), (32.2), (32.3), (33) и 
(34) официјална изајва дека растенијата: 
— биле одгледани во расадници, и 
 — се слободни од растителни остатоци, 
цветови, и  плодови, и 
— биле прегледани во соодветно време и 
пред извозот, и  
— утврдено дека се слободни од симптоми 
од штетни бактерии, вируси и вирусоидни 
организми,  
и    
— или е утврдено дека се слободни  од 
знаци или симптоми на штетни нематоди, 
инсекти, грињи и габи, или биле предмет 
на соодветен третман за уништување на 
таквите организми.  
 

45.1. Растенија од тревни видови и растенија од 
Ficus L. и Hibiscus L., наменети за садење, 
освен луковици, ризоми, семе и кртоли, со 
потекло од не-европските земји. 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа IV, дел A, Секција I (27.1), (27.2), 
(28), (29), (32.1), (32.3) и (36.1), официјална 
изајва дека растенијата: 
(a) потекнуваат од област, утврдена во 
земјата на извоз од националната служба 
за заштита на растенијата во таа земја, 
дека  е слободна од Bemisia tabaci Genn. 
(не-Европски популации)  согласно со 
релевантните меѓународни стандарди за 
фитосанитарните мерки, и кое е наведено 
во сертификатите наведени во 
Директивата 2000/29 EC, под рубрика 
"Дополнителна декларација", 
или 
(б) потекнуваат од место на производство, 
утврдено во земјата на извоз од 
националната служба за заштита на 
растенијата во таа земја, дека  е слободно 



 
 

од Bemisia tabaci Genn. (не-Европски 
популации) во согласност со релевантните 
меѓународни стандарди за 
фитосанитарните мерки, и кое е спомнато 
во сертификатите наведени во 
Директивата 2000/29 EC во рубриката 
"Дополнителна декларација", и прогласено 
за слободно од Bemisia tabaci Genn. (не-
европски популации)  во официјални 
инспекции спроведени  најмалку еднаш на 
секои три недели, во текот на девет недели 
пред извозот.   
или 
(в) во случаите каде Bemisia tabaci Genn. 
(не-Европски популации) е утврдена на 
местото на производство, се задржани или 
произведени на ова место на производство 
и поминале соодветен третман за да се 
осигура дека се слободни од Bemisia tabaci 
Genn. (не-европски популации) и 
последователно на тоа, ова место на 
производство треба да биде утврдено дека 
е слободно од Bemisia tabaci Genn. (не-
европски популации) како последица на 
спроведување на соодветни процедури со 
цел уништување на Bemisia tabaci Genn. 
(не-европски популации) и со официјални 
инспекции спроведени неделно во текот на 
девет недели пред извозот и во 
процедурите за мониторинг во текот на  
спомнатиот период. Деталите од третманот 
треба да се наведени во сертификатите 
наведени во Директивата 2000/29 EC.  
 

45.2. Режани цвеќиња од Aster spp., Eryngium L., 
Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., 
Rosa L., Solidago L., Trachelium L., и лиснат 
зеленчук од Ocimum L., со потекло од не-
европските земји. 
 
 

Oфицијална изјава дека ражаните цвеќиња 
и лиснатиот зеленчук: 
— потекнуваат од земја слободна од 
Bemisia tabaci Genn. (не-европски 
популации ), 
или 
— непосредно пред нивниот извоз, биле 
официјално прегледани и е утврдено дека 
се слободни од Bemisia tabaci Genn. (не-
европски популации). 
 

45.3. Растенија од Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw. наменети за садење, 
освен семе, со потекло од земји каде 
Tomato yellow leaf curl virus е познато дека 
се појавува 
(a) каде  Bemisia tabaci Genn. Не се 
појавува 
 
 
(б) каде Bemisia tabaci Genn. Се појавува 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (13) и Листа IV (A) (I) (25.5), 
(25.6) и 25.7 каде е  потребно,  
 
Официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми од Tomato yellow 
leaf curl virus на растенијата 
 
Официјална изјава дека: 
(a) не биле забележани симптоми од 



 
 

Tomato yellow leaf curl virus на растенијата, 
и 
   (aa) растенијата  потекнуваат од области  
познати дека се слободни од Bemisia tabaci 
Genn.,  или 
    (бб) за местото на производство е 
утврдено дека е слободно од Bemisia tabaci 
Genn. со официјални инспекции 
спроведени најмалку еднаш месечно, за 
време на три месеци пред извозот. 
Или 
 
(б) не биле забележани симптоми од 
Tomato yellow leaf curl virus на растенијата 
на местото на производство и местото на 
производство било предмет на соодветен 
третман и режим на мониторинг за да се 
обезбеди дека е слободно од Bemisia 
tabaci Genn. 
 

46. Растенија наменети за садење, освен 
семе,   луковици, кртоли и ризоми, со 
потекло од земји каде релевантните 
штетни организми е познато дека се 
појавуваат. 
 
Релевантни штетни организми се: 
 
— Bean golden mosaic virus, 
— Cowpea mild mottle virus, 
— Lettuce infectious yellow virus, 
— Pepper mild tigré virus, 
— Squash leaf curl virus, 
— останатите вируси пренесени од  
     Bemisia tabaci Genn. 
 
(a) каде Bemisia tabaci Genn. (не-Европски 
популации) или останатите вектори  на 
релевантните штетни организми не е 
познато дека се појавуваат 
 
(б) каде Bemisia tabaci Genn. (не-Европски 
популации) или останатите вектори  на 
релевантните штетни организми е познато 
дека се појавуваат 
 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 
Листа III (A) (13) и Листа IV (A) (I) (25.5) 
(25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), 
(44), (45), (45.1), (45.2) и (45.3) каде е  
потребно,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми од релевантните 
штетни организми на растенијата во текот 
на  нивниот целосен циклус на вегетација. 
 
Официјална изјава дека не биле 
забележани  симптоми од релевантните 
штетни организми на растенијата во текот 
на соодветниот временски период, 
и 
(a) растенијата потекнуваат од области кои 
се познати дека се слободни од Bemisia 
tabaci Genn. и други вектори на 
релевантните штетни организми; 
или 
(б) за местото на производство е утврдено 
дека е слободно од Bemisia tabaci Genn. и 
други вектори на релевантните штетни 
организми со официјални инспекции 
спроведени во соодветен временски 



 
 

период; 
или 
(в) растенијата биле предмет на соодветен 
третман насочен за уништување на Bemisia 
tabaci Genn. 
 

47. Семе од  Helianthus annuus L. 
 

Официјална изјава дека: 
(a) семињата потекнуваат од области кои 
се познати дека се слободни од Plasmopara 
halstedii (Farlow) Berl. и de Toni; 
или 
(б) семињата, освен семињата кои биле 
произведени од сорти отпорни на сите раси 
на Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. и de 
Toni присутни во областа на 
производството, биле предмет на 
соодветен третман против Plasmopara 
halstedii (Farlow) Berl. и de Toni. 
 

48. Семе од Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw. 
 

Официјална изјава дека семињата биле  
добиени користејки соодветна метода на 
екстракција на киселина или сличен метод 
одобрен согласно процедурата , 
и 
(a) или семето потекнува од области каде 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 
(Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria (Doidge) Dye и Potato spindle 
tuber viroid не е познато дека се појавуваат; 
или 
(б) не биле забележани симптоми од 
болестите предизвикани од овие штетни 
организми на растенијата на местото на 
производство за време на нивниот целосен 
вегетативен циклус;  
или 
 (в) семињата биле предмет на официјално 
тестирање, најмалку за овие штетни 
организми, на репрезентативна мостра и 
користејќи соодветни методи и е утврдено, 
со овие тестирања, дека се слободни од 
тие штетни организми. 
 

49.1. Семе од Medicago sativa L. 
 

Официјална изјава дека: 
(a) не биле забележани симптоми од 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev на 
местото на производство од почетокот на 
последниот целосен вегетативен циклус и 
дека Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не 
била откриена при лабораториски 
испитувања на репрезентативна мостра; 
или 
(б) пред извозот е применета фумигација. 
 

49.2. Семе од  Medicago sativa L., со потекло од 
земји каде Clavibacter michiganensis ssp. 

Без оглед на барањата кои се 
спроведуваат за растенијата наведени во 



 
 

insidiosus Davis et al. е познато дека се 
појавува 
 

Листа IV (A) (I) (49.1), официјална изјава 
дека: 
(a) Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus 
Davis et al. не е познато дека се појавувала 
на фармата или во нејзина непосредна 
близина од започнувањето на последните 
10 години; 
(б) или 
— посевот припаѓа на сорта призната дека 
е високо отпорна на  Clavibacter 
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., 
или 
— се уште го нема започнато својот 
четврти целосен вегетативен циклус од 
сеењето кога семето било ожнеано и дека 
немало повеќе од една следствена жетва 
на семе од посевот,   
или 
— содржината на инертна материја која 
била одредена согласно правилата кои се 
применуваат за сертификација на семе за 
трговија во Заедницата, не надминува  0,1 
% од тежината; 
(в) не биле забележани симптоми од 
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 
Davis et al. на местото на производство, 
или на било кој посев од Medicago sativa L 
во непосредна близина. во текот на 
последниот целосен вегетативен циклус  
или, каде е соодветно, последните два 
вегетативни циклуси; 
(г) посевот  бил одгледуван на површина 
на која претходно немало посев од 
Medicago sativa L. во текот на последните 
три години пред сеењето. 
 

50. Семе од Oryza sativa L. 
 

Официјална изјава дека: 
(a) семето било официјално тестирано со 
соодветни нематолошки тестови и било  
утврдено дека е незаразено од 
Aphelenchoides besseyi Christie; 
или 
(б) семињата биле предмет на соодветен 
третман со топла вода или друг соодветен 
третман против Aphelenchoides besseyi 
Christie 
 

51. Семе од Phaseolus L. 
 

Официјална изјава дека: 
(a) семето потекнува од области познати 
дека се слободни од Xanthomonas 
campestris pv.phaseoli (Smith) Dye; 
или 
(б) репрезентативна мостра од семето е 
тестирана  и е утврдено дека е слободна 
од Xanthomonas campestris pv. phaseoli 
(Smith) Dye со овие тестови. 



 
 

 
52. Семе од Zea mais L. 

 
Официјална изјава дека: 
(a) семето потекнува од области познати 
дека се слободни од Erwinia stewartii 
(Smith) Dye; 
или 
(б) репрезентативна мостра од семето е 
тестирана  и е утврдено дека е слободна 
од  Erwinia stewartii (Smith) Dye со овие 
тестови. 
 

53. 
 

Семе од родот Triticum, Secale и X 
Triticosecale од Авганистан, Индија, Иран, 
Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужан 
Африка и САД каде Tilletia indica Mitra е 
познато дека се појавува. 
 

Официјална изјава дека семето потекнува 
од област каде Tilletia indica Mitra е познато 
дека не се појавува. Името на областа 
треба да се наведе на фитосанитарниот 
сертификат посочен  во Директивата 
2000/29 EC. 
 

54. Зрна  од родот Triticum, Secale  X 
Triticosecale од Авганистан, Индија, Иран, 
Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужан 
Африка и САД каде Tilletia indica Mitra е 
познато дека се појавува. 
 
 

Официјална изјава дека или, 
(а) зрната потекнуваат од област каде 
Tilletia indica Mitra е познато дека не се 
појавува.  
Името на областа треба да се наведе на 
фитосанитарниот сертификат посочен во 
Директивата 2000/29 EC во рубриката 
,,место на потекло” или 
(б) не биле забележани симптоми на Tilletia 
indica Mitra на растенијата на местото на 
производство во текот на последниот 
целосен вегетациски циклус и земени се 
репрезентативни мостри од зрната и во 
време на жетвата и пред испораката и 
истите биле тестирани и е утврдено дека 
се слободни  од Tilletia indica Mitra. со овие 
тестови и второ споменатото ќе се наведе 
во фитосанитарниот сертификат, посочен 
во Директивата 2000/29 EC, во рубриката 
,,име на производот” како ,,тестиран и 
утврдено дека е слободен  од Tilletia indica 
Mitra”.  
 

                                                                             
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТА IV 
Дел А 

 
ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА КОИ МОРА ДА СЕ ИСПОЛНАТ КАКО УСЛОВ ЗА 
УВОЗ ИЛИ ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 
И ПРЕДМЕТИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

СЕКЦИЈА 2 
 

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ СО 
ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА            
 
                                       
 РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

И ДРУГ И ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ  
ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА 

2. Дрво од  Platanus L., вклучувајки и дрво кое 
ја нема задржано својата природна округла 
форма  
 

(а) Официјална изјава дека дрвото  
потекнува од  
области  познати дека се слободни од 
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter; 
или 
(б) За ова ќе има доказ со ознаката ,,Kiln-
Dried”, или ,,KD” или друга меѓународно 
призната    ознака, ставена на дрвото или на 
неговото пакување согласно сегашната 
комерцијална употреба, дека има поминато 
сушење во комора под 20% содржина на 
влага, изразена како процент од сува 
материја, во времето на производството, 
остварена преку соодветен распоред на 
време/температура. 
 

4. Растенија од Pinus L. наменети за садење, 
oсвен семе 
 

Официјална изјава дека не биле забележани  
симптоми од Scrirrhia pini Funk и Parker на 
местото на производство или во неговата 
непосредна близина од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус. 
 

5. Растенија од Abies Mill., Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. и Tsuga 
Carr., наменети за садење, освен семе           
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(4), официјална изјава дека не биле 
забележани симптоми на Melampsora 
medusae Thümen  на местото на 
производство или во неговата непосредна 
близина од започнувањето  на последниот 
целосен вегетациски циклус. 
 

6. Растенија од Populus L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Официјална изјава дека не биле забележани 
симптоми од Melampsora medusae Thümen 
на местото на производство или во неговата 
непосредна близина од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус. 
  

7. Растенија од Castanea Mill. И  Quercus L., 
наменети за садење, освен семе 
 

Официјална изјава дека: 
(а) растенијата потекнува од области 
познати дека се слободни од  Cryphonectria 



 
 

 parasitica (Murrill) Barr 
(б) не биле забележани симптоми  од 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr на 
местото на производство или во неговата 
непосредна близина од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус. 
 

8. Растенија од Platanus L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Официјална изјава дека: 
(а) растенијата потекнува од област позната 
дека е слободна   од Ceratocystis fimbriata 
f.sp. platani Walter 
    или 
(б)  не биле забележани симптоми  од 
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter на 
местото на производство или во неговата 
непосредна близина од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус. 
 

9. Растенија од Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и 
Sorbus L., наменети за садење, освен семе 
 

Официјална изјава: 
(a) растенијата потекнуват од зони  призната 
дека е слободна    од Erwinia amylovora 
(Burr.)  Winsl. et al.  согласно со процедурата; 
или 
(б) дека растенијата во полето на 
производство или во негова непосредна 
близина, кои покажале симптоми од Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al., биле 
отстранети. 
 

10. Растенија од Citrus L., Fortunella  Swingle,  
Poncirus Raf., и нивни  хибриди, освен 
плодовите и семе 

Официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од области  
познати дека се слободни од Spiroplasma citri 
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), 
Kanchaveli и Gikashvili, и Citrus vein enation 
woody gall  и Citrus tristeza virus (Европски 
соеви); 
или 
(б) растенијата се добиени од 
сертификациона шема која бара тие да се 
добиени  директно  од материјал кој бил 
одржуван под соодветни услови и бил 
предмет на официјално поединечно 
испитување најмалку за, Citrus tristeza virus 
(Европски соеви) и  Citrus vein enation woody 
gall, со користење на соодветни индикатори 
или слични методи,  одобрени во согласност 
со процедурата, и биле одгледувани 
постојано во  оранжерија заштитена од 
инсекти или во изолирано место во кое не 
биле забележани симптоми  од Spiroplasma 
citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) 
Kanchaveli и Gikashvili, Citrus tristeza virus 
(European strains) и Citrus vein enation woody 
gall; 
или 
(в) растенијата: 



 
 

—  биле  добиени од  сертификациона шема 
која бара тие да се добиени директно од 
материјал кој бил одржуван под соодветни 
услови и бил предмет на официјално 
поединечно испитување најмалку за Citrus 
vein enation woody gall и Citrus tristeza virus 
(Европски соеви), со користење на 
соодветни индикатори или слични методи, 
одобрени  во согласност со процедурата  и 
било утврдено со овие тестови дека се 
слободни од  Citrus tristeza virus (Европски 
соеви), и сертификувано дека е слободна од 
најмалку Citrus tristeza virus (Европски соеви) 
со официјални  поединечни тестирања 
спроведени согласно методите изнесени во 
оваа алинеа, 
и 
— биле прегледани и не биле забележани 
симптоми  на  Spiroplasma citri Saglio et al., 
Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et 
Gikashvili, и на Citrus vein enation woody gall и 
Citrus tristeza virus од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус.  
 

11. Растенија од  Araceae, Marantaceae, 
Musaceae, Persea spp. и Strelitziaceae, 
вкоренети или со прикачена или поврзана 
подлога за одгледување, 
 
 

Официјална изјава дека: 
(а) не била забележана контаминација со 
Radopholus similis (Cobb) Thorne на местото 
на производство од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус.  
или 
(б) почвата и корените од сомнителните 
растенија биле предмет на официјални 
нематолошки испитувања од почетокот на 
последниот целосен вегетациски циклус 
најмалку за Radopholus similis (Cobb) Thorne, 
и при овие испитувања е утврдено дека 
истите се слободни од овој штетен 
организам. 
 

12. Растенија од  Fragaria L., Prunus L. И Rubus 
L., наменети за садење, освен семе 
 
 

Официјална изјава дека: 
(a) растенијата  потекнуваат  од области 
познати   дека се слободни     од  
релевантните  штетни организми; 
или 
(б) не биле забележани симптоми  од 
болести  предизвикани од релевантните 
штетни оганизми на растенијата на местото 
на производство или во неговата непосредна 
близина од започнувањето на последниот 
целосен вегетациски циклус. 
Релевантни  штетни организми се: 
— за Fragaria L.: 

— Phytophthora fragariae Hickman 
              var. fragariae 

— Arabis mosaic virus 
— Raspberry ringspot virus 



 
 

— Strawberry crinkle virus 
— Strawberry latent ringspot virus 
— Strawberry mild yellow edge virus 
— Tomato black ring virus 
— Xanthomonas fragariae Kennedy 
— и King  

— на Prunus L.: 
—  Apricotchlorotic mycoplas leafroll 
— Xanthomonas campestris pv. pruni 
       (Smith) Dye 

— на Prunus persica (L.) Batsch: 
— Pseudomonas syringae pv. Persicae 

(Prunier et al.) Young et al., 
— на Rubus L.: 

— Arabis mosaic virus 
— Raspberry ringspot virus 
— Strawberry latent ringspot virus 
— Tomato black ring virus. 
 

13. Растенија од Cydonia Mill., и Pyrus L., 
наменети за садење, освен семе 
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(9), официјална изјава дека: 
(а) растенијата потекнуваат од области  
познати  дека се слободни од  Pear decline 
mycoplasm;   
 или 
(б) растенијата на местото на производство 
или   во негова непосредна близина, кои 
покажале симптоми на  сомневањето за 
присуство на   контаминација од Pear decline 
mycoplasm  биле отстранети од местото во 
последните три целосен вегетациски циклус.  
 

14. Растенија од  Fragaria L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа  IV (A) (II) 
(12) официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат  од области  
познато  дека се слободни од  
Aphelenchoides besseyi Christie; 
или 
(б)  не биле забележани симптоми  од 
Aphelenchoides besseyi Christie на 
растенијата на местото на производство од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус. 
или 
(в) во случај на растенија во култура на 
ткиво,  растенијата добиени од растенија во 
согласност со секција  (б) од овој член или 
биле официјално тестирани  со соодветни 
нематолошки методи и било  утврдено дека 
се слободни од Aphelenchoides besseyi 
Christie. 
 

15. Растенија од Malus Mill., наменети за  
садење, освен семе 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 



 
 

 (9), официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од области 
познато  дека се слободни од  Apple 
proliferation mycoplasm 
или 
(б) (аa) растенијата, освен оние  одгледани 
од семе биле: 

— или официјално сертификувани по 
сертификациона шема која бара тие да 
се добиени  директно од материјал кој 
бил одржуван во соодветни услови и 
биле предмет на официјално испитување 
за најмалку од Apple proliferation 
mycoplasm со користење на соодветни 
индикатори или слични методи и било 
утврдено дека се слободни, со овие  
тестови од  овие штетни организми, 

или 
— добиен  директно од материјал кој бил 
одржуван во соодветни услови и биле 
предмет, во последните шест  целосени  
вегетациски циклус,  најмалку еднаш на 
официјално испитување за,  најмалаку од 
Apple proliferation mycoplasm, со 
користење на соодветни индикатори или 
слични методи и било утврдено дека се 
слободни, со овие  тестови од  овој 
штетен организам, 

(бб) не биле забележани симптоми  од Apple 
proliferation mycoplasm на растенијата на 
местото на производство или на осетливите 
растенија  во неговата непосредна близина 
од започнувањето на последните три  
целосени вегетациски циклус. 
 

16. Растенија од следниве видови на Prunus 
L., наменети за садење, освен семе: 
— Prunus amygdalus Batsch, 
— Prunus armeniaca L., 
— Prunus blireiana Andre, 
— Prunus brigantina Vill., 
— Prunus cerasifera Ehrh., 
— Prunus cistena Hansen, 
— Prunus curdica Fenzl и Fritsch., 
— Prunus domestica ssp. domestica L 
— Prunus domestica ssp. insititia (L.)C.K. 
Schneid, 
— Prunus domestica (Borkh.) Hegi.,ssp. 
italica 
— Prunus glandulosa Thunb., 
— Prunus holosericea Batal., 
— Prunus hortulana Bailey, 
— Prunus japonica Thunb., 
— Prunus mandshurica Koehne,(Maxim.) 
— Prunus maritima Marsh., 
— Prunus mume Sieb. и Zucc., 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(12),  официјална изјава дека: 
(а) растенијата потекнуваат од области 
познати дека  се слободни од  Plum pox virus; 
или 
(б) (аа) растенијата, освен оние кои се 
одгледани          од семе, биле: 

— или официјално сертификувани по 
сертификациона шема која бара тие да 
се добиени  директно од материјал кој 
бил одржуван во соодветни услови и бил 
предмет на официјално испитување за 
најмалку од Plum pox virus со користење 
на соодветни индикатори или слични 
методи и било утврдено дека се 
слободни, со овие  тестови од  овие 
штетни организми,  

или 
— добиен  директно од материјал кој бил 
одржуван во соодветни услови и бил 



 
 

— 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. и останати видови на 
Prunus L. подложни на Plum pox virus 
 

предмет,  во последните три  целосени  
вегетациски циклус,  најмалку еднаш на 
официјално испитување за најмалку од 
Plum pox virus,  со користење на 
соодветни индикатори или слични 
методи и било утврдено дека се 
слободни, со овие  тестови од  овие 
штетни организми, 
  

(бб) не биле забележани симптоми  од 
болеста  од Plum pox virus на местото на 
производство или на осетливите растенија  
во неговата непосредна близина од 
започнувањето  на последните три  целосени 
вегетациски циклус.  
(вв) растенијата на местото на производство 
кои      покажале симптоми на болеста  
предизвикани од други  вируси или 
вирусоидни      организми, биле одстранети. 
 

17. Растенија од Vitis L., освен плодови и семе 
 

Официјална изјава дека не биле забележани 
симптоми  од Grapevine Flavescence dorée 
MLO и Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 
Willems et al.  на матичнаците  растенија - 
родители на местото на производство од 
започнувањето на последните два  
вегетациски циклуси  
 

 
18.1. 

Кртоли  од  Solanum tuberosum L., 
наменети за садење 
 

Официјална изјава дека: 
(a) одредбите на Заедницата за борба 
против     Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival биле  исполнети; 
 и 
(б) или  кртолите потекнуваат од област  
познато дека е  слободна од Clavibacter  
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann  
and Kotthoff) Davis et al. или дека одредбите 
на     Заедницата за борба против Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann  
Kotthoff) Davis et al. биле исполнети; 
и 
(в) кртолите  потекнуваат од поле познато 
дека е     слободен од Globodera rostochiensis  
(Wollenweber) Behrens и Globodera pallida 
(Stone) Behrens; 
и 
(г) (аa) или,  кртолите  потекнуваат од  
области  во кои Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith е познато дека не се појавува; 
    или 
       (бб) во областите каде е познато дека се 
појавува  Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith кртолите кои  потекнуваат на  место на 
производство, познато дека е слободно од 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, 
или се смета  за слободно, како последица 



 
 

на примена на соодветни мерки за 
ерадикација на Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith; 
и 
(д) или,  кртоли   потекнуваат од области 
каде се познати дека не се појавува  
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (сите 
популации) и  Meloidogyne fallax Karssen, или 
во области каде  Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (сите популации) и  Meloidogyne 
fallax Karssen се познати дека се појавува: 
    — или,  кртолите  потекнуваат од место на  
производство  каде е познато дека е 
слободно од  Meloidogyne chitwoodi Golden et 
al. (сите популации) и Meloidogyne fallax 
Karssen базирано на годишен мониторинг на 
посевите  домакини со визуелна инспекција 
на растенијата домакини во соодветно време 
и визуелна инспекција – надворешна и со 
сечење на кртолите по бербата на компирот 
од местото на производство, или  
—  од кртолите после  бербата било по 
рандомизирачки  пат  земени примероци  
или  прегледани  за присуство на симптоми 
по соодветен метод за индуцирање на 
симптоми или се тестирани во лабораторија, 
како и  визуелна инспекција  надворешно и 
со сечење на кртолите во соодветно време и 
во времето на затварањето на пакувањата 
или контенерите  пред да се пуштат во 
маркетинг согласно со одредбите на 
затворање во 66/403/ЕЕЦ  Директивата на 
Советот од 14 јуни 1996 година за маркетинг 
на семенски компир (1) и не биле утврдени 
симптоми на Meloidogyne chitwoodi Golden et 
al. (all populations) и Meloidogyne fallax 
Karssen. 
 

18.2. Кртоли  од  Solanum tuberosum L., 
наменети за садење, освен кртолите на 
оние сорти  официјално призната во една 
или повеќе Земји членки  според 
Директивата на Советот  70/457/EEC од 29 
Септември 1970 година, од општиот 
каталог за сорти од земјоделски 
растителни видови 
 

Без оглед на специјалните барањата кои се 
спроведуваат за кртолите наведени во Листа 
IV (A) (II) (18.1), официјална изјава дека 
кртолите: 
— припаѓаат на напредните  селекции како  
ваквата изјава е нагласена на соодветен 
начин во документот пропратен на 
соодветните кртоли, 
— биле произведени внатре  во Заедницата 
и 
— биле добиени директно од материјал кој 
бил одржуван во соодветни услови и бил 
предмет во рамките на Заедницата, со 
официјални карантински  испитување во 
согласност со и било утврдено при овие 
испитувања, дека е слободен од штетните 
организми,  
 



 
 

18.3. Растенија од столон - или кртоловидни 
видови од Solanum L., или нивни хибриди, 
наменети за садење, освен оние кртоли од 
Solanum tuberosum L., наведени во Листа 
IV (A) (II) (18.1) или (18.2) и други освен   од  
култури  одржувани како материјал за 
чување во ген банки или складирани 
генетски колекции 
 
 
 
 

(a)  Растенијата биле чувани во карантински 
услови и било утврдено дека се слободни од 
било какви штетни организми при 
карантинското испитување; 
(б)  карантинските тестирања  се 
однесувааат  на делот (а) : 
(aa) под надзор   од официјална 
организација за       заштита на растенијата 
од засегнатата Земја Членка и извршено  од 
страна на научно обучен персонал од таа 
организација или било кое друго официјално 
признаено тело; 
(бб) извршено од страна обезбедена со 
соодветни објекти  доволни за задржување 
на штетните организми и одржување на 
материјалот вклучително и растенијата 
индикатори на таков начин на кој се 
елиминира секаков ризик  од ширење на 
штетните организми; 
(вв)  извршено  врз секоја единица од 
материјалот: 

—  со визуелно испитување во редовни 
интервали  во текот на целокупниот период 
од  најмалку еден  вегетациски циклус, 
имајќи го во предвид видот на материјалот 
и  фазата на развојот во текот на 
програмата за тестирање, за симптоми 
предизвикани од било кој штетени 
организами 
—  со испитување, во согласност со  
утврдените методи кои треба да се 
достават до Комитетот посочени во  
Директивата 2000/29 EC; 
—  во случај на сите материјали од  
компир најмалку за 

 
— Andean potato latent virus, 
— Arracacha virus B. oca strain, 
— Potato black ringspot virus, 
— Potato spindle tuber viroid, 
— Potato virus T, 
— Andean potato mottle virus, 
— common potato viruses A,M, S, V, X and Y 
(including Yo, Yn und Yc) и 
  Potato leaf roll virus, 
— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., 
— Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; 
—  во случаите за вистинско семе од компир 
најмалку за вирусите и вироидите наведени 
погоре; 
(гг)  со соодветно испитување на било кој 
друг симптом утврден при визуелното 
испитување со цел на  идентификување на 
штетните организми кои ги предизвикуваат 
ваквите симптоми; 



 
 

(в)  било кој материјал, каде не било 
утврдено дека е слободен, согласно 
испитувањата наведени во (б), од штетни 
организми наведени во (б),  треба да бидат 
уништи или предмет   на процедури со кои се 
елиминираат штетен организам (и); 
(г) секоја организацијата или истражувачко 
тело кои поседуваат ваков  материјал ќе ја 
информираат  Служба за заштита на 
растенијата  на нивната Земја членка за 
соодветниот материјал. 
 

18.4. Растенија од столони - или кртоловидни 
видови од Solanum L., или нивни хибриди, 
наменети за садење, кои биле складирани 
во ген банки или складирани  како 
генетските колекции 
 

Секоја  организацијата или истражувачко 
тело кои поседуваат ваков  материјал ќе ја 
информираат сопствената Служба за 
заштита на растенијата на нивната Земја 
членка за соодветниот материјал. 

18.5. Кртоли од Solanum tuberosum L., освен 
оние наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), 
(18.2), (18.3) или (18.4) 
 

Треба да постои доказ од  регистрационен 
број ставена  на пакувањето , или во случај 
на неспакувани компири транспортирани на 
големо, на превозното средство со компири, 
дека компирите  биле одгледани од страна 
на официјално регистриран производител, 
или дека потекнува од официјално 
регистриран колективен склад  или 
дистрибутивен  центар лоциран во областа 
на производството, покажувајки  дека 
кртолите се слободни од Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith и дека  
(a) одредбите на Заедницата за борба 
против Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival; 
и 
(б)  каде соодветно, одредбите на 
Заедницата за борба против Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
и Kotthoff) Davis et. al се исполнети. 
 

18.6. Растенија од Solanaceae, наменети за 
садење, освен семе и други растенијата  
наведени во Листа IV (A) (II)  (18.4) или 
(18.5) 
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(18.1), (18.2), (18.3), , официјална изјава 
дека: 
(a)  растенијата потекнуваат од области  
познато дека се слободни од  Potato stolbur 
mycoplasm; 
или 
б) не биле забележани симптоми од Potato 
stolbur mycoplasm на растенијата на местото 
на производство од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус; 
 

18.7. Растенија од Capsicum annuum L., 
Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw., Musa L., Nicotiana L., Solanum 
melongena L.,  наменети за садење, освен 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(18.6),  официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од области каде 



 
 

од семе  
 

е  познато дека се слободни од Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith; 
или 
б) не биле забележани  симптоми од 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith на 
растенијата на местото на производство  од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус; 
 

19. Растенија од Humulus lupulus L., наменети 
за садење, освен од семе 
 

Официјална изјава дека не биле забележани  
симптоми од Vertilicium alboatrum Reinke и 
Berthold или Vertilicium dahlie Klebann на 
хмељот  на местото на производство од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклуси ; 
 

19.1. Растенија од Palmae, наменети за садење 
имаат дијаметар во основата на стебло 
над 5 cm и  припаѓаат на следниве видови 
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., 
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix 
L.,Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus 
H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 
 

Официјална изјава дека растенијата: 
(a) биле одгледувани во текот на нивниот 
живот во област слободна  од Paysandisia 
archon (Burmeister), Утврдена  од 
националната организација за заштита на 
растенијата, во согласност со релевантните 
меѓународни стандарди за фитосанитарни 
мерки;  
или 
(б) во текот  на  периодот од најмалку две 
години пред движењето, биле одгледувани  
на местото на производство: 
— е регистрирана и надгледувана од 
одговорниот официјален орган одговорен во 
Земјата-членка на потекло, и 
— каде растенија биле  ставени на место со 
комплетна физичка заштита против 
внесувањето на Paysandisia archon 
(Burmeister) или со примена на соодветни 
превентивни мерки,и 
— каде , во текот  на трите официјални 
инспекции годишно  спроведени  во 
соодветно време, не биле забележани знаци 
на Paysandisia archon (Burmeister)  
 

20. Растенија од Dendranthema (DC) Des 
Mpoul., Dianthus L., и Pelargonium L l’Herit, 
ex Ait., наменети за садење, освен семе 
 

Официјална изјава дека: 
(a)  не биле забележани никакви знаци на 
Heliotis armigera или Spodoptera littoralis 
(Boisd.) на местото на производство со 
започнувањето на последниот целосен  
вегетациски  циклус. 
или 
(б)  растенијата имаат поминато соодветен 
третман за нивна заштита од наведените 
организми 
 

21.1. Растенија од Dendranthema (DC) Des Moul., 
наменети за садење, освен семе 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) 
(27.1) и (27.2), официјална изјава дека: 
(a) растенијата се не  повеќе од трета 



 
 

генерација на резници добиени  од 
материјал за кој било пронајдено дека е 
слободен од Chrysanthemum stunt viroid за 
време на виролошки тестови, или се 
директно добиени  од материјал кој на 
репрезентативен примерок барем за  10% 
каде било пронајдено дека е слободен од 
Chrysanthemum stund viroid во текот на 
официјалната инспекција извршена во 
времето на цветање 
(б) растенија или резници доаѓаат од 
простории: 
— кои биле  официјално прегледани 
најмалку месечно, во текот на три месеци 
пред дистрибуцијата и било познато дека не 
биле забележани симптоми од Puccinia 
horiana Hennings во текот на овој период, 
како и во непосредна близина каде било 
познато дека не биле појавени симптоми на 
Puccinia horiana Hennings и во текот на три 
месеци пред извоз, 
или 
— пратките  поминале низ соодветен 
третман против Puccinia horiana Hennings; 
(в) во случај на невкоренети резници, не 
биле забележани  симптоми на Didymella 
ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx  или 
на резниците или на растенијата од кои биле 
добиени  резниците, или дека, во случај на 
вкоренети резници, не биле забележани  
симптоми на Didymella ligulicola (Baker, 
Dimock и Davis) v. Arx или на резниците или 
на основата на коренот. 
 

21.2. Растенија од Diantus L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(20) , официјална изјава дека: 
— растенијата биле добиени директно од 
мајчините растенија, за кои било пронајдено 
дека  се слободени од  Erwinia chrysanthemi 
pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, 
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr и 
Burkholder и Phialophora cinerescens 
(Wollenw.) Van Beyma со  официјално 
одобрени тестови, спроведени најмалку 
еднаш во двете претходни години, 
— не биле забележани  симптоми од 
наведените  штетни организми на 
растенијата. 
 

22. Луковици од  Tulipa L. и Narcissus L.,освен 
оние за кои ќе има доказ на нивното 
пакување, или со други средства, дека тие 
се наменети за продажба на крајни 
корисници кои  не се вклучени во 
професионалнo производството на режано 

Официјална изјава дека не се забележани  
никакви симптоми од Dytilenchus dipsaci 
(Kuhn) Filipjev на растенијата од 
започнувањето на последниот целосен  
вегетациски  циклус , 
 



 
 

цвеќе  
 

23. Растенија од тревни видови наменети за 
садење, освен: 
 — луковици, 
— растенија од фамилијата Gramineae, 
— ризоми, 
— семе, 
— кртоли 
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV, дел A, 
секција    (II) (20), (21.1), (21.2), официјална 
изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од област 
позната дека е слободна од Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza  trifolii 
(Burgess), 
 или 
(б) или не биле пронајдени знаци на 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza 
trifolii (Burgess)  на местото на производство, 
на официјалните инспекции спроведени  
најмалку месечно во текот на три месеци 
пред бербата, 
или 
(в) непосредно пред извозот растенијата 
биле официјално прегледани и било 
пронајдено дека се слободни од  Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii 
(Burgess) и биле предмет на соодветен 
третман против Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess). 
 

24. Растенија со корења, засадени или 
наменети за садење, одгледани на 
отворено 
 

Треба да постои  доказ дека местото на 
производство е познато дека е слободно од 
Clavibacter michiganensis spp. sеpedonicus 
(Spieckermann и Kotthoff) Davis at.al., 
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) Behrens и 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival. 
 

25. Растенија од Beta vulgaris L., наменети за 
садење, освен семе 
 

Официјална изјава дека: 
(a) растенијата потекнуваат од области 
познато дека се слободни од Beet leaf curl 
virus  
и 
(б) Beet leaf curl virus не биле појавени  
симптоми во област  на производството и не 
биле забележани симптоми од  Beet leaf curl 
virus  на местото на производство или во 
неговата непосредна близина од 
започнувањето на последниот целосен 
вегетациски циклус. 
 

26. Семе од Helianthus annuus L., 
 

Официјална изјава дека: 
(a) семето потекнува од области кои се 
познати дека се слободни од Plasmopara 
halstedii (Farlow) Berl. и de Toni; 
или 
(б) семе, освен семето кое било произведено 
од сорти отпорни на сите раси на Plasmopara 
halstedii (Farlow) Berl. и de Toni присутни во 



 
 

областа на производството, биле предмет на 
соодветен третман против Plasmopara 
halstedii (Farlow) Berl. и de Toni. 
 

26.1. Растенија од Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw, наменети за садење, 
освен семе  
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV(а) (II) 
(18.6) и (23), официјална изјава дека: 
(a)  растенијата  потекнуваат од области  
познати дека се слободни од Tomato leaf curl 
virus; 
или 
(б)  не биле забележани симптомо од Tomato 
leaf curl virus  на растението 
  и 
(aa) растенијата потекнуваат од области познати 
дека се слободни  од Bemisia tabaci Genn; 

или 

(бб) местото на производство било  утврдено 
дека е слободно  од Bemisia tabaci Genn на 
официјална инспекција спроведена најмалку 
еднаш месечно во текот на трите месеци 
пред извозот 
    или 
(в) не биле забележани симптоми  од Tomato 
yellow curl virus на местото на производство и 
на местото на производство кој бил предмет  
на соодветен третман и режимот на 
мониторинг за   обезбедување   дека  е 
слободна од Bemisia tabaci Genn 
 

27. Семе од Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw 
 

Официјална изјава дека семето е добиено 
преку соодветна метода за екстракција со 
киселина или сличен метод одобрен 
согласно процедурата, 

и 
(a)  или семето да потекнува од области каде 
појавата на Clavibacter michiganensis ssp 
michiganensis  (Smith) Davis et. al или 
Xantomonas campestris pv vesicatorica 
(Doidge) Dye не е позната; 
или 
(б)  не биле забележани симптоми од 
болести предизвикани     од овие штетни 
организми   на     растенијата на местото на 
производство во     текот на последниот 
целосен вегетациски циклус. 
или 
(в) семето било предмет на официјално 
испитување најмалку за  овие штетни  
организми со користење на репрезентативна 
мостра и користејќи соодветни методи и е 
утврдено, со овие тестирања, дека се 
слободни од овие штетни организми.  
  



 
 

28.1. Семе од Medicago sativa L. 
 

Официјална изјава дека: 
(a)  не биле забележани симптоми од 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev на местото 
на      производство од започнувањето на 
последниот целосен вегетациски циклус. и 
дека не бил откриен Ditylenchus dipsaci 
(Kühn) Filipjev  со лабораториски испитувања 
на репрезентативната мостра; 
или 
(б) дека фумигацијата е извршена пред  
пуштање во продажба 
 

28.2. Семе од Medicago sativa L. 
 

Без оглед на барањата кои се спроведуваат 
за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) 
(28.1), официјална изјава дека: 
(a) семето  потекнува од области познати  
дека се од слободни Clavibacter 
michiganensis spp.insidiosus Davis et al.; 
    или 
(б) Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus 
Davis et al. не е познато дека се појавувала 
на фармата или во нејзина непосредна 
близина од започнувањето на последните 10 
години; 
и 
— посевот припаѓа на сорта призната дека е 
високо отпорна на  Clavibacter michiganensis 
ssp. insidiosus Davis et al., 
или 
— сеуште го нема започнато својот четврти 
целосен вегетативен циклус од сеењето кога 
семето било ожнеано и дека немало повеќе 
од една следствена жетва на семе од 
посевот,   
или 
— содржината на инертна материја која била 
одредена согласно правилата кои се 
применуваат за сертификација на семе за 
трговија во Заедницата, не надминува  0,1 % 
од тежината; 
 — не биле забележани симптоми од 
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis 
et al. на местото на производство, или на 
било кој посев од Medicago sativa L во 
непосредна близина. во текот на последниот 
целосен вегетативен циклус  или, каде е 
потребно, последните два вегетативни 
циклуси; 
— посевот  бил одгледуван на површина на 
која претходно немало посев од Medicago 
sativa L. во текот на последните три години 
пред сеењето 
    

29. Семе од Phaseolus L. 
 

Официјална изјава дека: 
(a) семето потекнува од области познато 
дека  е слободно од Xanthomonas campestris 



 
 

pv. phaseoli (Smith) Dye; 
или 
(б) репрезентативен примерок од семето 
било испитано и е пронајдено дека е 
слободно од Xanthomonas campestris pv. 
Phaseoli (Smith) Dye. 
 

30.1. Плодови од Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., и нивни хибриди 
 

На опаковката треба да стои соодветна 
ознака за потеклото. 
 

 
 
 
 

ЛИСТА V 
РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ КОИ 
МОРААТ ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА АКО 
СЕ ДВИЖАТ ВНАТРЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЛИ СЕ ВНЕСУВААТ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Дел А 

 
Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои потекнуваат од 
Република Македонија и  кои мораат да бидат предмет на инспекција за здравје на 
растенијата на местото на производство ако се движат на нејзината територија 

 
 
I. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални 
носители на штетни организми од значење за целата територија на Република 
Македонија и кои мора да се придружени со пасош за растенија ако се движат на 
нејзината територија 
 
 
1. Растенија и растителни производи 
 
1.1. Растенија наменети за садење, освен семе од Amelanchier  Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., 
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., освен од Prunus laurocerasus L., и Prunus 
lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и  Sorbus L. 
1.2. Растенија од Beta vulgaris L., и Humulus lupulus L., наменети за садење, освен семе. 
1.3. Растенија од столон или кртоловидни  видови на Solanum L., или нивни хибриди, 
наменети за садење.  
1.4. Растенија од Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и нивни хибриди и Vitis L., освен  плодови  
и семе. 
1.5. Без оглед на точката 1.6., растенија од Citrus L. и нивните хибриди, освен плодови  и 
семе. 
1.6. Плодови од Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и нивните хибриди со листови и 
дршки. 
1.7. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 EC,  каде: 
(а) било добиено целосно или делумно од Platanus L., вклучувајќи дрво кое ја нема 
задржано својата природна округла форма; 
и 
(б) исполнува едно од следниве описи посочени во Анекс I, Дел II, од Регулативата на 
Советот ЕЕС бр. 2658/87, за тарифите и статистичката номенклатура и за Заедничката 
Царинска Тарифа 
 



 
 

CN код 
 

Опис 

4401 10 00 
 
 

Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, 
снопчиња или слични форми 

 
4401 22 00 
 

Не - иглолисно дрво, во деланки или 
делчиња  
 

ex 4401 30 90 
 

Отпадок од дрво или остатоци (освен од  
пилевина), не наредени во трупци, брикети, 
пелети или слични форми  
 

4403 10 00 
 

Сирово дрво не  оголено од кората, или 
беловината, или грубо квадратно, третирано 
со боја, обојувачи, креозоте или други 
заштитни средства,  

 
ex 4403 99 
 

Не–иглолисно дрво (освен од  тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа, или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)),  
сирово, без оглед дали е или не е оголено 
од кората или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

 
ex 4404 20 00 
 

Не-иглолисни цепени бандери, столбови, 
стапови и колци од  не–иглолисно  дрво, 
зашилени но не пилени надолжно 
 

ex 4407 99 Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)), 
пресечено или пилено надолжно, сецкано  
или лупено, без оглед дали е или не е 
мазнето, брусено или споено на краевите, 
со дебелина над 6 mm. 
 

 
2. Растенија, растителни производи и други објекти и  предмети кои се произведени од 
производители чие производство и продажба е овластено за лица кои се професионално 
вклучени во производство на растенија,  освен оние растенија, растителни производи и 
други објекти и  предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, 
и за кои од одговорните официјални тела е утврдено  дека ова производство е јасно 
одвоено од производството на  другите производи. 

 
2.1 Растенија наменети за садење, освен семе од родот  Abies Mill., Apium graveolens L., 
Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cusumis spp., Dendranthema 
(DC) Des Moul., Dianthus L. и хибриди, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila 
L., сите вариетети на хибриди од Нова Гвинеја од Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., 



 
 

Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium Herit. ex Ait, Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., 
Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudostuga Carr., Quercus L., Rubus 
L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L и други растенија од тревни видови, 
освен растенија од фамилијата Gramineae, наменети за садење, и освен луковици, ризоми, 
семе и кртоли. 
2.2. Растенија од Solanaceae,  освен оние наведени  во точката 1.3 наменети за садење, 
освен семе. 
2.3. Растенија од Araceae, Mаrantaceae, Musaceae, Persea spp., и Strelitziaceae, вкоренети 
или со прикачена или придружена подлога за одгледување. 
2.3.1. Растенија од Palmae, наменети за садење, кои имаат дијаметар од над 5 cm на 
основата на стеблото и кои припаѓаат на следниве родови: Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 
2.4. Семе  и луковици  од Allium ascalonicum L., Allium cepa L., и Allium schoenoprasum L. 
наменети за садење и растенија од Allium porrum L., наменети за садење. 
 
— Семе од Medicago sativa L., 
— Семе од Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. и Phaseolus 
L. 
 
3. Луковици и ризоми наменети за садење, произведени од  производители чие 
производство и продажба се овластени за лица професионално вклучени во производство 
на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои 
се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните 
официјални  тела, е утврдено  дека ова производство е јасно одвоено од производството 
на  другите производи на Camassia Lindl., Cinodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden 
Yellow”, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, минијатурни  култивари и нивни 
хибриди одродот Gladiolus Tourn.ex.L., како што се Gladiolus callianthus Marais,  Gladiolus 
colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. и Gladiolus tubergenii  hort., 
Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Puschkinia Adams, Scilla L., 
Tigridia Juss. и Tulipa L. 
 
 
II. Растенија, растителни производи и друг објекти и  предмети кои се потенцијални 
носители на штетни организми од важност за одредени заштитни зони, и кои мораат 
да бидат придружени со пасош за растенија  кој е важечки за соодветната зона кога 
се внесуваат во или  се движат низ таа зона. 
 
Без оглед на  растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени 
во Дел I. 
 
1. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети. 
 
1.1. Растенија од Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr. 
1.2. Растенија наменети за садење, освен семе од Populus L. и Beta vulgaris L. 
1.3. Растенија, освен плодови и семе од, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus 
L.,Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.,Sorbus L. и Vitis L. 
1.4. Жив полен за опрашување од Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L. 
1.5. Кртоли  од Solanum tuberosum L.,  наменети за садење. 
1.6. Растенија од Beta vulgaris L., наменети за индустриска преработка. 
1.7. Почва од репка и нестерилизаран отпад од репка Beta vulgaris L 
1.8. Семе од Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. и Phaseolus vulgaris L. 
1.9. Плодови (чаури) од Gossypium spp. и непрочистен памук од семето, плодови од Vitis L.  



 
 

1.10. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 EC,  каде: 
(a) било добиено целосно или делумно од: 
— иглолисни (Coniferales), со исклучок на дрво кое е без кора, 
— Castanea Mill., со исклучок на дрво кое е без кора,  
и 
(б) исполнува еден од следните описи наведени во Анекс I,  Дел  II на регулативата (ЕЕС) 
бр.2658/87: 
 
CN код 
 

Опис 

4401 10 00 
  

Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, 
снопчиња или слични форми 

 
4401 21 00 
 

Иглолисно дрво, во деланки или делчиња   
 

4401 22 00 
 

Не - иглолисно дрво, во деланки или 
делчиња   
 

ex 4401 30 
 

Отпадок од дрво или остатоци (освен од  
пилевина), не наредени во трупци, брикети, 
пелети или слични форми  
 

ex 4403 10 00 
 

Сирово дрво не  оголено од кората, 
беловината, или грубо квадратно, третирано 
со боја, обојувачи, креозоте или други 
заштитни средства,   

 
ex 4403 20 
 

Иглолисно сирово дрво не  оголено од 
кората, или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

 
ex 4403 99 
 

Не–иглолисно дрво (освен од  тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа, или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)),  
сирово, без оглед дали е или не е оголено 
од кората или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

 
ex 4404 
 

Цепени бандери: столбови, стапови и колци 
од  дрво, зашилени но не пилени надолжно 
 

4406 
 
 

Железнички или трамвајски прагови 
(пречки) од   дрво 
 

4407 10 
 

Иглолисно дрво, пресечено или пилено 
надолжно, сецкано  или лупено, без оглед 
дали е или не е мазнето, брусено или 
споено на краевите, со дебелина над 6 mm. 
 



 
 

ex 4407 99 Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)), 
пресечено или пилено надолжно, сецкано  
или лупено, без оглед дали е или не е 
мазнето, брусено или споено на краевите, 
со дебелина над 6 mm. 
 

 
1.11. Изолирана кора од Castanea Mill, и иглолисни видови (Coniferales). 
 
2. Растенија, растителни производи и други објекти и  предмети кои се произведени од 
производители чие производство и продажба е овластено за лица кои се професионално 
вклучени во производство на растенија,  освен оние растенија, растителни производи и 
други објекти и  предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, 
и за кои од одговорните официјални тела е утврдено  дека ова производство е јасно 
одвоено од производството на  другите производи. 

 
2.1. Растенија од Begonia L., наменети за садење, освен луковици, семе, кртоли, и 
растенија од Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. и Hibiscus L., наменети за садење, освен 
семе. 
 
 
                                                                       Дел Б 
 
Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не потекнуваат од 
Република Македонија и  кои мораат да бидат предмет на инспекција за здравје на 
растенијата во земјата на потекло или земјата извозничка ако се внесуваат на 
територијата на Република Македонија 
  
I. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални 
носители на штетни организми од значење за целата територија на Република 
Македонија и кои мора да се придружени со фитосанитарен  сертификат ако се 
внесуваат на територијата на Република Македонија 
 
1. Растенија, наменети за садење, освен семе, но вклучувајќи семе од Cruciferae 
Gramineae, Trifolium spp., со потекло од Аргентина, Австралија, Боливија, Чиле, Нов Зеланд 
и Уругвај, родот Triticum, Secale и X Triticosecale од Авганистан, Индија, Иран,  Ирак, 
Мексико, Непал, Пакистан, Јужна Африка и од САД. Capsicum spp. Helianthus annuus L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza 
spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium 
schoenoprasum L.  и Phaseolus L. 
 
2. Делови од растенија, освен плодови и семе од: 
 
—  Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium 
l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и режано цвеќе од 
Orchidaceae, 
— иглолисни видови (Coniferales), 
— Acer saccharum Marsh., со потекло од САД и Канада, 
— Prunus L., со потекло од не - европски земји 
— Режано цвеќе од Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. и Trachelium 
L., со потекло од не – европски   земји 



 
 

— лиснат зеленчук Apium graveolens L. и Ocimum L. 
 
3. Плодови од: 
 
—  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и нивни хибриди, Momordica L. и Solanum 
melongena L. 
—  Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., 
Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., и Vaccinium L., со потекло од не – европски 
земји. 
 
4. Кртоли од Solanum tuberosum L. 
 
5. Изолирана кора од: 
 
— иглолисни видови (Coniferales), со потекло од не-европски земји. 
— Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L. освен Quercus suber L. 
— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, 
Република Кореа, Русија, Тајван и САД. 
 
6. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 EC,  каде: 
 
(a) било добиено целосно или делумно од еден ред, род или вид како што е опишано 
подолу, со исклучок на дрво во форма на материјал за пакување дефинирано во листа IV, 
Дел A, Секција I, Точка 2: 
 
— Quercus L., вклучувајќи дрво кое не ја задржало својата природна  округла форма, со 
потекло од САД, со исклучок на дрво кое го задоволува описот наведен во  (б) од CN код 
4416 00 00 и каде е документиран доказ дека дрвото било обработено или произведено со 
користење на топлотен третман преку постигнување на минимална температура од 176 °C 
за 20 минути. 
— Platanus, вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма, со 
потекло од САД или Ерменија. 
 — Populus L., вкучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма  со 
потекло од земјите од Американскиот континент, 
— Acer saccharum Marsh., вкучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна 
округла форма   со потекло од САД и Канада, 
— Conifers (Coniferales), вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла 
форма   со потекло од не – европски земји, Казакстан, Русија и Турција. 
— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата 
природна округла форма  со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република 
Кореа, Русија, Тајван и САД; 
и 
(б) исполнува еден од описите кои се наведени во Анекс I, Дел II на Регулативата ЕЕС Бр. 
2658/87: 
 
CN код 
 

Опис 

4401 10 00 
 

Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, 
снопчиња или слични форми 
 

4401 21 00 
 

Иглолисно дрво, во деланки или делчиња   
 

4401 22 00 
 

Не - иглолисно дрво, во деланки или 
делчиња  



 
 

 
4401 30 10 
 

Пилевина 
 

ex 4401 30 90 
 

Друг отпадок од дрво или остатоци, не 
наредени во трупци, брикети, пелети или 
слични форми  
 

4403 10 00 
 

Сирово дрво не  оголено од кората, или 
беловината, или грубо квадратно, третирано 
со боја, обојувачи, креозоте или други 
заштитни средства,   

 
4403 20 
 

Иглолисно сирово дрво не  оголено од 
кората, или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

 
4403 91 
 

Сирово дабово дрво (Quercus spp.), не  
оголено од кората, или беловината, или 
грубо квадратно, не третирано со боја, 
обојувачи, креозоте или други заштитни 
средства,  

 
ex 4403 99 
 

Не–иглолисно дрво (освен од  тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа, или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)),  
сирово, без оглед дали е или не е оголено 
од кората или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

 
ex 4404 
 

Цепени бандери: столбови, стапови и колци 
од  дрво, зашилени но не пилени надолжно 
 

4406 
 

Железнички или трамвајски прагови 
(пречки) од   дрво 
 

4407 10 
 

Иглолисно дрво, пресечено или пилено 
надолжно, сецкано  или лупено, без оглед 
дали е или не е мазнето, брусено или 
споено на краевите, со дебелина над 6 mm. 
 

4407 91 
 

Дабово дрво (Quercus spp.), пресечено или 
пилено надолжно, сецкано  или лупено, без 
оглед дали е или не е мазнето, брусено или 
споено на краевите, со дебелина над 6 mm. 
 

ex 4407 93 
 

Дрво од Acer saccharum Marsh, пресечено 
или пилено надолжно, сецкано или лупено, 
без оглед дали е или не е мазнето, брусено 
или споено на краевите, со дебелина над 6 



 
 

mm. 
 

4407 95 
 

Дрво од јасен (Fraxinus spp.) пресечено или 
пилено надолжно, сецкано  или лупено, без 
оглед дали е или не е мазнето, брусено или 
споено на краевите, со дебелина над 6 mm. 
 

ex 4407 99 
 

Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)), јавор 
(Acer spp.), цреша (Prunus spp.) или јасен 
(Fraxinus spp.)), пресечено или пилено 
надолжно, сецкано  или лупено, без оглед 
дали е или не е мазнето, брусено или 
споено на краевите, со дебелина над 6 mm. 
 

4415 
 

Пакувачки сандаци, кутии, гајби, котури и 
слични пакувања од дрво, котури за кабли, 
палети, сандучести бокс палети и други 
товарни плочи, рамки за  палети од дрво,   
 

4416 00 00 
 

Мали буриња, буриња, бочви, кади, и други 
бочвени производи и дрвени делови од 
истите, вклучувајќи и бочвени палки 

 
9406 00 20 
 

Монтажни објекти од дрво. 
 

 
7. (a) Почва и подлога за одгледување како таква, која во целост или делумно се состои од 
почва или цврсти органски супстанции како делови од растенија, хумус вклучувајќи тресет 
или кора, освен онаа која е целосно составена од тресет. 
 
    (б) Почва и подлога за одгледување, придружени или прикачени на растенијата, кои се 
состојат во  целост или делумно од материјалот специфициран во (а) или кои  делумно се 
состојат од  било која цврста неорганска супстанца, наменета да ја одржува виталноста на 
растенијата со потеклo од:  
 
— Турција,  
— Белорусија, Грузија, Молдавија, Русија, Украина,  
— не – европски земји, освен Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко и Тунис 
 
8. Зрна од родот Triticum, Secale  и X Triticosecale со потекло од Авганистан, Индија,  Иран , 
Ирак, Мексико, Непал, Пакистан , Јужна Африка и САД . 
 
II. Растенија, растителни производи и други објекти и  предмети кои се потенцијални 
носители на штетни организми од важност за одредени заштитни зони, и кои мораат 
да бидат придружени со фитосанитарен  сертификат  кој е важечки за соодветната 
зона кога се внесуваат во или  се движат низ таа зона. 
 
Без оглед на  растенијата, растителните производи и други објекти и предмети наведени во 
дел I. 
 
1. Растенија од Beta vulgaris L., наменети за индустриска преработка. 



 
 

 
2. Почва од репка и нестерилизаран отпад од репка (Beta vulgaris L.) 
 
3. Жив полен за опрашување од Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L. 
 
4. Делови од растенија, освен плодови и семе од Amelanchier Med.,Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., 
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L. 
 
5. Семе од Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. и Phaseolus vulgaris L. 
 
6. Плодови (чаури) од Gossypium spp. и непрочистен памук од семе. 
 
6a. Плодови од Vitis L. 
 
7. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 EC,  каде:  
 
(a) било добиено целосно или делумно од иглолисни видови (Coniferales), со исклучок на 
дрво кое е без кора со потекло  од Европски трети земји, и  Castanea Mill., со исклучок на 
дрво кое е без кора 
и 
(б) исполнува еден од следните описи кои се наведени во Анекс I, Дел II на Регулативата 
ЕЕС Бр. 2658/87 
 
CN код 
 

Опис 
 

4401 10 00 Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, 
снопчиња или слични форми 
 

4401 21 00 
 

Иглолисно дрво, во деланки или делчиња   
 

4401 22 00 
 

Не - иглолисно дрво, во деланки или 
делчиња   
 

ex 4401 30 
 

Отпадок од дрво или остатоци (освен од  
пилевина), не наредени во трупци, брикети, 
пелети или слични форми  
 

ex 4403 10 00 
 

Сирово дрво не оголено од кората, или 
беловината, или грубо квадратно, третирано 
со боја, обојувачи, креозоте или други 
заштитни средства,   

 
ex 4403 20 
 

Иглолисно сирово дрво не  оголено од 
кората, или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

 
ex 4403 99 
 

Не–иглолисно дрво (освен од  тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа, или други тропски дрва, даб 



 
 

(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)),  
сирово, без оглед дали е или не е оголено 
од кората или беловината, или грубо 
квадратно, не третирано со боја, обојувачи, 
креозоте или други заштитни средства,  

ex 4404 
 

Цепени бандери: столбови, стапови и колци 
од  дрво, зашилени но не пилени надолжно 
 

4406 
 

Железнички или трамвајски прагови 
(пречки) од   дрво 
  

4407 10 
 

Иглолисно дрво, пресечено или пилено 
надолжно, сецкано  или лупено, без оглед 
дали е или не е мазнето, брусено или 
споено на краевите, со дебелина над 6 mm. 
 

ex 4407 99 
 

Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво 
специфицирано  во белешка 1 на 
поднасловот од Поглавје 44 од Царинската 
Тарифа или други тропски дрва, даб 
(Quercus spp.) или бука (Fagus spp.)), 
пресечено или пилено надолжно, сецкано  
или лупено, без оглед дали е или не е 
мазнето, брусено или споено на краевите, 
со дебелина над 6 mm. 
 

4415 
 

Пакувачки сандаци, кутии, гајби, котури и 
слични пакувања од дрво, котури за кабли, 
палети, бокс палети и други товарни плочи, 
рамки за  палети од дрво,   
 

9406 00 20 
 

Монтажни објекти од дрво. 
 

 
8. Делови од растенија од Eucalyptus l'Hérit. 
 
9. Изолирана кора од иглолисни видови (Coniferales), со потекло од европски трети земји. 
 
 
Со донесување на овие листи престануваат да важат Листите  на карантински и економски 
штетни растителни болести и штетници („Службен  весник на Република Македонија“ бр. 
9/96)  и Наредбата  за забрана на увозот и транзитот на одделни видови растенија и за 
определување карантински надзор над одделни видови растенија што се увезуваат заради 
одгледување („Службен  весник на Република Македонија“ бр. 59/91). 
 
Овие листи влегуваат во сила со денот на донесувањето а ќе се објават во „ Службен 
весник на Република Македонија “ 
 
 
Бр. ________________                                                           Министер, 
     ____ мај 2010 година                                                   Љупчо Димовски 
         Скопје 


