მცენარეთა დაცვა
N

ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი

რეგულირების სფერო

დამტკიცების
თარიღი

1

Commission Directive 2008/61/EC of 17 June 2008
establishing the conditions under which certain harmful
organisms, plants, plant products and other objects listed
in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be
introduced into or moved within the Community or certain
protected zones thereof, for trial or scientific purposes and
for work on varietal selections

ეხება პირობებს, გარკვეული მავნე ორგანიზმებისათვის, 2015
მცენარეთათვის, მცენარეული პროდუქტებისათვის და
სხვა ობიექტებისათვის, რომელიც მოცემულია ევროსაბჭოს
2000/29/EC დირექტივის I-V დანართებში და რომლებიც
შესაძლებელია შემოტანილ იქნას და გადაადგილდეს
ევროკავშირში
ან/და
დაცულ
ზონებში:
ცდების
სამეცნიერო ან სელექციური მიზნებისათვის.
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Commission Recommendation 2014/63/EU of 6 February ეხება დასავლეთის სიმინდის ხოჭოს Diabrotica virgifera 2015
2014 on measures to control Diabrotica virgifera virgifera virgifera Le Conte კონტორლის მიზნით გასატარებელ
Le Conte in Union areas where its presence is confirmed.
ღონისძიებებს.
Commission Directive 2004/105/EC of 15 October 2004 ეხება ოფიციალური ფიტოსანიტარული სერთიფიკატის ან 2015
determining the models of official phytosanitary რე-ექსპორტისთვის განკუთვნილი ფიტოსანიტარული
certificates or phytosanitary certificates for re-export
accompanying plants, plant products or other objects from სერთიფიკატების ფორმებს, რომლებიც თან ერთვის მესამე
third countries and listed in Council Directive 2000/29/EC ქვეყნებიდან
შემოტანილ
მცენარეებს,
მცენარეთა
პროდუქტებსა და სხვა ობიექტებს.
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Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing
a procedure for the notification of interception of a consignment
or a harmful organism from third countries and presenting an
imminent phytosanitary danger
Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective
measures against the introduction into the Community of
organisms harmful to plants or plant products and against
their spread within the Community
Commission Directive 92/90/EEC of 3 November 1992
establishing obligations to which producers and importers
of plants, plant products or other objects are subject and
establishing details for their registration

ეხება ტვირთის დაკავების შეტყობინების პროცედურებს ან 2015
მავნე ორგანიზმების, რომელიც მოდის მესამე ქვეყნიდან და
წარმოადგენს გარდაუვალ ფიტოსანიტარიულ საფრთხეს.
ეხება მცენარეებისა და მცენარეთა პროდუქტებისთვის 2016
მავნე ორგანიზმების შემოტანის
წინააღმდეგ დამცავ ღონისძიებებს.
ეხება

ვალდებულებებს

მცენარეების,

მცენარეთა

და

რომლებსაც

გავრცელების
ექვემდებარება 2016

პროდუქტებისა

და

სხვა

ობიექტების მწარმოებლები და იმპორტიორები და ასევე
ადგენს მათ რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ დეტალებს.

7

Council Directive 2007/33/EC of 11 June 2007 on the ეხება
კარტოფილის
ცისტისებური
control of potato cyst nematodes and repealing Directive კონტროლთან დაკავშირებულ წესებს.

ნემატოდების 2016

8
9

Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control ეხება კარტოფილის მურა სიდამპლის (ვილტის) „Ralstonia 2017
of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -ის კონტროლს.
Commission Directive 2004/103/EC of 7 October 2004 on ეხება გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა 2017
identity and plant health checks of plants, plant products და სხვა ობიექტების იდენტურობის და
სიჯანსაღის
or other objects, listed in Part B of Annex V to Council
Directive 2000/29/EC, which may be carried out at a place შემოწმებას, რომელიც ჩამოთვლილია ევროდირექტივა
other than the point of entry into the Community or at a place 2000/29-ის V დანართის ,,ბ“ ნაწილში და მათი შემოტანის
close by and specifying the conditions related to these checks. პუნქტის გარდა სხვა ადგილზე ან სხვა ახლომდებარე
ადგილზე და ასევე ამ შემოწმებებთან დაკავშრებულ
პირობებს.

10
11

Council Directive 93/85/EC of 4 October 1993 on control ეხება კარტოფილის რგოლური სიდამპლის Clavibacter 2017
of Potato Ring Rot
michiganensis subsp.sepedonicus კონტროლს.
Commission Regulation (EC) No 1756/2004 of 11 October ეხება გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა 2018
2004 specifying the detailed conditions for the evidence და სხვა ობიექტების სიჯანსაღის შემოწმების შემცირების
required and the criteria for the type and level of the
reduction of the plant health checks of certain plants, plant დონეებისა და ფორმისთვის საჭირო მტკიცებულებებისა
products or other objects listed in Part B of Annex V to და კრიტერიუმების დეტალურ პირობებს, რომელიც
Council Directive 2000/29/EC
ჩამოთვლილია ევროდირექტივა 2000/29-ის V დანართის
,,ბ“ ნაწილში.
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Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying
down the minimum conditions for carrying out plant health
checks in the Community, at inspection posts other than
those at the place of destination, of plants, plant products
or other objects coming from third countries
Commission Directive 92/70/EEC of 30 July 1992 laying
down detailed rules for surveys to be carried out for
purposes of the recognition of protected zones in the
Community
Commission Directive 93/51/EEC of 24 June 1993
establishing rules for movements of certain plants, plant
products or other objects through a protected zone, and
for movements of such plants, plant products or other
objects originating in and moving within such a protected
zone

ეხება საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე მცენარეთა სიჯანსაღის 2018
შემოწმების მინიმალურ მოთხოვნებს.

ეხება დაცული ზონების აღიარების მიზნით ჩასატარებელი 2018
კვლევების დეტალურ წესებს.
ეხება გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტების 2018
და

სხვა

ობიექტების

დაცული

ზონის

გავლით

გადაადგილების წესებს და იმ მცენარეების, მცენარეთა
პროდუქტების და სხვა ობიექტების გადაადგილების
წესებს, რომლებიც წარმოშობილნი არიან ამ ზონებიდან ან
მოძრაობენ ამ დაცული ზონების შიგნით.
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Council Directive 68/193/EEC of 9 April 1968 on the
marketing of material for the vegetative propagation of the
vine
Council Directive 2008/72/EC of 15 July 2008 on the
marketing of vegetable propagating and planting material,
other than seed
Commission Regulation (EU) No 544/2011 of 10 June
2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council as regards the
data requirements for active substances.
Commission Regulation (EU) No 283/2013 of 1 March
2013 setting out the data requirements for active
substances, in accordance with Regulation (EC) No
1107/2009 of the European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection products on the
market
Commission Directive 2002/63/EC of 11 July 2002 establishing
Community methods of sampling for the official control of
pesticide residues in and on products of plant and animal origin
and repealing Directive 79/700/EEC
Council Directive 66/401/EEC of 14 June 1966 on the
marketing of fodder plant seed
Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the marketing of
cereal seed
Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012
of 18 September 2012 setting out the provisions
necessary for the implementation of the renewal
procedure for active substances, as provided for in
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European
Parliament and of the Council concerning the placing of
plant protection products on the market

ეხება ვაზის სათესლე მასალით ვაჭრობას.

Commission Implementing Decision 2012/756/EU of 5
December 2012 as regards measures to prevent the
introduction into and the spread within the Union of
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa,
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Council Directive 2008/90/EC of 29 September 2008 on
the marketing of fruit plant propagating material and fruit
plants intended for fruit production (Recast version)

ეხება კივის ბაქტერიული კიბოს Pseudomonas syringae pv. 2019
actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto-ს

2018

ეხება ბოსტნეულის გასამრავლებელი და სარგავი მასალით 2018
ვაჭრობის საკითხებს, გარდა თესლისა.
ეხება

აქტიური

ნივთიერებების

მონაცემებთან 2018

დაკავშირებული მოთხოვნებს.
ადგენს

აქტიური

ნივთიერებების

მონაცემებთან 2018

დაკავშირებულ მოთხოვნებს, რომელიც ეხება მცენარეთა
დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.

ეხება პესტიციდების ნარჩენების ოფიციალურ კონტროლს, 2018
მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში.
ეხება საკვები კულტურების თესლით ვაჭრობას.

2019

ეხება პურეული მარცვლოვნების თესლით ვაჭრობას

2019

ეხება

მცენარეთა

დაცვის

საშუალებების

ბაზარზე 2019

განთავსებასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტისა და
ევროსაბჭოს რეგულაციით (ევროპული თანამეგობრობა)
No

1107/2009’

ნივთიერებების

გათვალისწინებული
განახლების

აქტიური

პროცედურების

განხორციელებისთვის საჭირო დებულებებს.

შემოტანისა

და

გავრცელების

აღკვეთის

მიზნით

გასატარებელი ღონისძიებებს.
ეხება ხილის გასამრავლებელი

და

განკუთვნილი მცენარეებით ვაჭრობას.

მოყვანისთვის 2019

25
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Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the ეხება დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი
marketing of propagating material of ornamental plants
მასალით ვაჭრობას.
Council Directive 2002/54/EC of 13 June 2002 on the ეხება ჭარხლის თესლით ვაჭრობას.
marketing of beet seed
Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the ეხება ბოსტნეულის თესლით ვაჭრობას.
marketing of vegetable seed
Commission Implementing Decision 2012/138/EU of 1 ეხება ჩინური ხარაბუზას Anoplophora chinensis (Foster)
March 2012 as regards emergency measures to prevent შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით
the introduction into and the spread within the Union of
გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.
Anoplophora chinensis (Forster)
Commission Implementing Decision 2012/270/EU of 16 ეხება Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
May 2012 as regards emergency measures to prevent the Epitrix subcrinita (Lec.)
და Epitrix tuberis (Gentner)
introduction into and the spread within the Union of Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით
subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner)
გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.
Council Directive 2002/56/EC of 13 June 2002 on the ეხება კარტოფილის თესლით ვაჭრობას.
marketing of seed potatoes
Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the ეხება ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების თესლით
marketing of seed of oil and fibre plants
ვაჭრობას.

2019
2019
2019
2020

2020

2020
2020

Commission Decision 81/675/EEC of 28 July 1981
establishing that particular sealing systems are 'nonreusable systems' within the meaning of Council
Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC,
69/208/EEC and 70/458/EEC
Council Decision 2003/17/EC of 16 December 2002 on the
equivalence of field inspections carried out in third
countries on seed-producing crops and on the
equivalence of seed produced in third countries

ეხება კონკრეტულ დალუქვის სისტემებს, რომლებიც არის 2020

Commission Regulation (EC) No 217/2006 of 8 February
2006 laying down rules for the application of Council
Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC,
2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the authorisation
of Member States to permit temporarily the marketing of
seed not satisfying the requirements in respect of the
minimum germination

ეხება ევროსაბჭოს

„არა-მრავალჯერადი გამოყენების სისტემები“ ევროსაბჭოს
დირექტივების 66/400 EEC , 66/401/ EEC, 66/402/EEC 69/208/
EEC 70/458/ EEC მნიშვნელობით.
ეხება

მესამე

ქვეყნებში

განხორციელებული

სათესლე
საველე

ექვივალენტურობას და მესამე
თესლის ექვივალენტურობას.
2002/57

კულტურებზე 2020
შემოწმებების

ქვეყნებში წარმოებული

N66/401, N66/402, 2002/54, 2002/55, 2020

დირექტივების

გამოყენების

წესებს

წევრი

ქვეყნებისთვის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით, რათა
დროებით დაუშვან იმ თესლით ვაჭრობა, რომელიც არ
აკმაყოფილებს მინიმალურ გაღივებასთან დაკავშრებულ
მოთხოვნებს.
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Commission Regulation (EU) No 284/2013 of 1 March
2013 setting out the data requirements for plant protection
products, in accordance with Regulation (EC) No
1107/2009 of the European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection products on the
market
Commission Regulation (EU) No 547/2011 of 8 June 2011
implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council as regards
labelling requirements for plant protection products
Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of
the Council of 21 October 2009 establishing a framework
for Community action to achieve the sustainable use of
pesticides
Council Directive 2006/91/EC of 7 November 2006 on
control of San José Scale (Codified version).

ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების მონაცემებთან 2020

Commission Decision 2006/464/EC of 27 June 2006 on
provisional emergency measures to prevent the
introduction into and the spread within the Community of
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
Commission Decision 2007/365/EC of 25 May 2007 on
emergency measures to prevent the introduction into and
the spread within the Community of Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier).

ეხება წაბლის გალებიანი კრაზანას Dryocosmus kuriphilus 2021
Yasumatsu“-ის შემოტანის და გავრცელების აღკვეთის

Commission Regulation (EU) No 546/2011 of 10 June
2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council as regards
uniform principles for evaluation and authorisation of plant
protection products
Commission Decision 2002/757/EC of 19 September
2002 on provisional emergency phytosanitary measures
to prevent the introduction into and the spread within the
Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock &
Man in 't Veld sp. Nov

ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეფასებისა და 2021

დაკავშირებულ მოთხოვნებს და ევროპარლამენტისა და
ევროსაბჭოს

რეგულაციის

No

1107/2009’

თანახმად,

მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.
ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების ეტიკეტირებასთან 2020
დაკავშრებულ მოთხოვნებს.
ეხება პესტიციდების მდგრადი მოხმარების მიღწევის 2020
მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს .
ეხება კალიფორნიის ფარიანას Quadraspidiotus perniciosus 2021
(San José Scale) კონტროლს.

მიზნით გასატარებელ დროებით ღონისძიებებს
ეხება პალმის აზიური ცხვირგრძელას Rhynchophorus 2021
ferrugineus (Olivier) შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის
მიზნით გასატარებელ დროებით ღონისძიებებს.

ავტორიზაციის ერთიან პრინციპებთან დაკავშირებულ
საკითხებს.
ეხება მუხის ფიტოფტორიზის Phytophthora ramorum 2022
Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. Nov დაავადების
შემოტანის და მისი გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელ დროებით
ღონისძიებებს.

სასწრაფო

ფიტოსანიტარულ
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Commission Implementing Decision 2014/497/EU of 23 ადგენს ატმის ბაქტერიული ხმობის Xylella fastidiosa-ს
July 2014 as regards measures to prevent the introduction ბაქტერიის ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების
into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa
აღკვეთის ღონისძიებებს.
Commission Implementing Decision 2012/535/EU of 26 ეხება ფიჭვის ხის ნემატოდის Bursaphelenchus xylophilus
September 2012 on emergency measures to prevent the (Steiner Buhrer) Nickle et al. გავრცელების აღკვეთის მიზნით
spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.
Commission Decision 80/755/EEC of 17 July 1980 ეხება პურეული მარცვლოვნების თესლის შეფუთვაზე
authorizing the indelible printing of prescribed information წაუშლელელი წარწერით ინფორმაციის განთავსების
on packages of cereal seed
საკითხებს.
Commission Directive 2004/29/EC of 4 March 2004 on ეხება ვაზის ნაირსახეობათა მახასიათებლების შემოწმების
determining the characteristics and minimum conditions მინიმალურ პირობებს.
for inspecting vine varieties
Commission Directive 93/61/EEC of 2 July 1993 setting ეხება გრაფიკის იმ პირობებს, რომელსაც
უნდა
out the schedules indicating the conditions to be met by აკმაყოფილებდეს ბოსტნეულის გასამრავლებელი და
vegetable propagating and planting material, other than
სარგავი მასალა, გარდა თესლისა, თანახმად ევროსაბჭოს
seed pursuant to Council Directive 92/33/EEC
92/33/EEC დირექტივისა.
Commission Directive 93/62/EEC of 5 July 1993 setting ეხება
მომწოდებლებისა
და
დაწესებულებების
out the implementing measures concerning the ზედამხედველობასა და მონიტორინგთან დაკავშირებით
supervision
and
monitoring
of
suppliers
and
establishments pursuant to Council Directive 92/33/EEC განსახორციელებელ ზომებს, ევროსაბჭოს ‘დირექტივის
on the marketing of vegetable propagating and planting 92/33/ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობა’ თანახმად,
material, other than seed
ბოსტნეულის გასამრავლებელი და სარგავი მასალით

2022

2022

2022

2022
2022

2022

(თესლის გარდა) ვაჭრობასთან დაკავშრებით.
49

Commission Directive 93/48/EEC of 23 June 1993 setting ეხება
გრაფიკის იმ პირობაებს,
რომელსაც
უნდა 2022
out the schedule indicating the conditions to be met by fruit აკმაყოფილებდეს ხეხილის მოსაშენებელი მასალისა და
plant propagating material and fruit plants intended for fruit
ხილის
წარმოებისთვის
განკუთვნილი
ხეხილის
production, pursuant to Council Directive 92/34/EEC
მცენარეების თანახმად 92/34/EEC დირექტივისა.

50
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Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No
1107/2009 of the European Parliament and of the Council
as regards the list of approved active substances
Commission Implementing Regulation (EU) No 541/2011
of 1 June 2011 amending Implementing Regulation (EU)
No 540/2011 implementing Regulation (EC) No
1107/2009 of the European Parliament and of the Council
as regards the list of approved active substances
Commission Directive 2008/124/EC of 18 December 2008
limiting the marketing of seed of certain species of fodder
plants and oil and fibre plants to seed which has been
officially certified as ‘basic seed’ or ‘certified seed’
(Codified version).

ეხება

აქტიური

ჩამონათვალთან

ნივთიერებების
დაკავშირებით

დამტკიცებულ 2022
გასატარებელ

ღონისძიებებს.
ეხება

აქტიური

ნივთიერებების

ჩამონათვალთან 2022

დაკავშირებულ No1107/2009 რეგულაციაში დამტკიცებულ
შესწორებებს.
ეხება საკვები მცენარეების, ზეთოვანი და ბოჭკოვანი 2023
მცენარეების კონკრეტულ სახეობათა თესლის ბაზარზე
განთავსების შეზღუდვას, რომლებიც ოფიციალურადაა
დამოწმებული,

როგორც

‘საბაზისო

თესლი’

ან

‘დამოწმებული თესლი’.
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Commission Directive 2010/60/EU of 30 August 2010 ადგენს ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნების პირობებში 2023
providing for certain derogations for marketing of fodder გამოყენებისთვის განკუთვნილი საკვები მცენარეების
plant seed mixtures intended for use in the preservation of
თესლის ნარევით ვაჭრობისგან გარკვეული გადახვევების
the natural environment.
უფლებას.
Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 ადგენს ევროსაბჭოს N66/401, 66/402, 2002/54, 2002/55 და 2023
June 2012 on the organisation of a temporary experiment 2002/57
დირექტივების
შესაბამისად,
დროებითი
under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC,
ჩატარების
წესებს,
სახელმწიფო
2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field ექსპერიმენტის
inspection under official supervision for basic seed and კონტროლის ფარგლებში, საბაზისო თესლისა და
bred seed of generations prior to basic seed
სასელექციო
თესლის
საველე
ინსპექტირების
განხორციელებასთან დაკავშირებით.

55

Commission Decision 2009/109/EC of 9 February 2009 on
the organisation of a temporary experiment providing for
certain derogations for the marketing of seed mixtures
intended for use as fodder plants pursuant to Council
Directive 66/401/EEC to determine whether certain
species not listed in Council Directives 66/401/EEC,
66/402/EEC, 2002/55/EC or 2002/57/EC fulfil the
requirements for being included in Article 2(1)(A) of
Directive 66/401/EEC.

ეხება

დროებითი

ექსპერიმენტის

ორგანიზებას 2023

„ევროსაბჭოს N66/401 დირექტივით განსაზღვრული საკვებ
მცენარეებად გამოყენებისთვის განკუთვნილი თესლის
ნარევით ვაჭრობისგან გარკვეული გადახვევების მიზნით,
რათა მოხდეს იმის განსაზღვრა აკმაყოფილებენ თუ არა
კონკრეტული სახეობები, რომლებიც არ არის მოცემული
ევროსაბჭოს დირექტივებში 66/401/ევროპის ეკონომიკური
თანამეგობრობა,

66/402/ევროპის

ეკონომიკური

თანამეგობრობა, 2002/55/ევროპული თანამეგობრობა ან

2002/57/ევროპული

თანამეგობრობა

‘დირექტივის

66/401//ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობა’ მე-2(1)(ა)
მუხლში შეტანისთვის აუციელბელ მოთხოვნებს.
56
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Commission Decision 2004/200/EC of 27 February 2004 ეხება წიწაკის მოზაიკური ვირუსის შემოტანისა და 2023
on measures to prevent the introduction into and the გავრცელების
აღკვეთის
მიზნით
გასატარებელ
spread within the Community of Pepino mosaic virus
ღონისძიებებს.
Commission Directive 93/64/EEC of 5 July 1993 setting ეხება
მომწოდებლებისა
და
დაწესებულებების 2023
out the implementing measures concerning the ზედამხედველობასა და მონიტორინგთან დაკავშირებით
supervision
and
monitoring
of
suppliers
and
establishments pursuant to Council Directive 92/34/EEC გასატარებელ ზომებს, ევროსაბჭოს 92/34/ EEC ‘დირექტივის
on the marketing of fruit plant propagating material and თანახმად, ხეხილის გასამრავლებებელი მასალისა და
fruit plants intended for fruit production
ხილის
წარმოებისთვის
განკუთვნილი
ხეხილის
მცენარეებით ვაჭრობასთან დაკავშრებით.
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Commission Directive 93/79/EEC of 21 September 1993 ეხება ხეხილის გასამრავლებელი მასალის და ხეხილის იმ 2023
setting out additional implementing provisions for lists of ნაირსახეობების ჩამონათვალს, რომელსაც ინახავენ
varieties of fruit plant propagating material and fruit plants,
მომწოდებლები და ადგენს მათ მიმართ წაყენებულ
as kept by suppliers under Council Directive 92/34/EEC
დამატებით ვალდებულებებს.
Commission Directive 93/49/EEC of 23 June 1993 setting ეხება
გრაფიკის იმ პირობებს,
რომლებსაც უნდა 2023
out the schedule indicating the conditions to be met by აკმაყოფილებდეს
დეკორატიული
მცენარეების
ornamental plant propagating material and ornamental
მოსაშენებელი მასალა და დეკორატიული მცენარეები.
plants pursuant to Council Directive 91/682/EEC
Commission Directive 1999/66/EC of 28 June 1999 setting ადგენს
მოთხოვენს
ეტიკეტირებასთან
ან
სხვა 2023
out requirements as to the label or other document made დოკუმენტებთან დაკავშრებით, რომელთა დატანაც ხდება
out by the supplier pursuant to Council Directive 98/56/EC
მომწოდებლების მიერ.
Commission Directive 1999/68/EC of 28 June 1999 setting ადგენს
დამატებით
დებულებებს
დეკორატიული 2023
out additional provisions for lists of varieties of ornamental მცენარეების
ნაირსახოებათა
ჩამონათვალისთვის,
plants as kept by suppliers under Council Directive
რომლებიც აქვთ მომწოდებლებს.
98/56/EC
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე 2023
Parliament and of the Council of 21 October 2009 განთავსებას.
concerning the placing of plant protection products on the
market and repealing Council Directives 79/117/EEC and
91/414/EEC
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Council Directive 74/647/EEC of 9 December 1974 on ეხება წითელი მიხაკის ფოთოლხვევიის კონტროლს.
control of carnation leaf-rollers

64

Commission Decision 2007/433/EC of 18 June 2007 on ეხება ფიჭვის კიბოს Gibberella circinata Nirenberg 2024
provisional emergency measures to prevent the დაავადების
თანამეგობრობაში
შემოტანისა
და
introduction into and the spread within the Community of
გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ დროებით
Gibberella circinata Nirenberg.
სასწრაფო ღონისძიებებს.
Commission Regulation (EC) No 2301/2002 of 20 ეხება თესლის მცირე რაოდენობის განმარტებასთან 2024
December 2002 laying down detailed rules for the დაკავშრებით
ევროსაბჭოს
N1999/105
დირექტივის
application of Council Directive 1999/105/EC as regards
გამოყენების დეტალურ წესებს.
the definition of small quantities of seed
Commission Directive 2003/90/EC of 6 October 2003 ეხება ევროსაბჭოს N2002/53 დირექტივის მე-7 მუხლის 2024
setting out implementing measures for the purposes of მიზნებისთვის
იმ
მინიმალურ
მახასიათებლებთან
Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the
განმახორციელებელ
ღონისძიებებს,
characteristics to be covered as a minimum by the დაკავშირებულ
examination and the minimum conditions for examining რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს შემოწმების
certain varieties of agricultural plant species
შედეგად და სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა ჯიშების

65
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2024

გარკვეულ
ნაირსახეობათა
შემოწმებისთვის
იმ
მინიმალური პირობებს, რომელთა შესრულებაც უნდა
მოხდეს.
67
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Commission Decision 2004/842/EC of 1 December 2004
concerning implementing rules whereby Member States
may authorise the placing on the market of seed belonging
to varieties for which an application for entry in the national
catalogue of varieties of agricultural plant species or
vegetable species has been submitted

ეხება იმ ნაირსახეობათა თესლის ბაზარზე გატანის 2024
უფლებას, რომლისთვისაც წარდგენილ იქნა განცხადება
მათი

სასოფლო-სამეურნეო

ბოსტნეულის ჯიშების
კატალოგში შესატანად.

მცენარეების

ნაირსახეობათა

ჯიშების

ან

სახელმწიფო

Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 ადგენს სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების ჯიშების და 2024
establishing implementing rules as to the suitability of the ბოსტნეულის
ჯიშების
ნაირსახეობათა
ტიპის
denominations of varieties of agricultural plant species
სტაბილურობასთან
დაკავშირებულ
გასატარებელ
and vegetable species
ღონისძიებებს.
Commission Decision 90/639/EEC of 12 November 1990 ეხება
ბოსტნეულის
ჯიშების
ნაირსახეობებიდან 2024
determining the names to be borne by the varieties წარმოქმნილ სახეობების იმ ჩამოთვლილ სახელწოდებებს,
derived from the varieties of vegetable species listed in
რომლებიც იქნება ‘გადაწყვეტილებაში 89/7.
Decision 89/7/EEC
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Commission Implementing Decision 2012/697/EU of 8
November 2012 as regards measures to prevent the
introduction into and the spread within the Union of the
genus Pomacea (Perry)
Commission Directive 93/50/EEC of 24 June 1993
specifying certain plants not listed in Annex V, part A to
Council Directive 77/93/EEC, the producers of which, or
the warehouses, dispatching centres in the production
zones of such plants, shall be listed in an official register

ეხება Pomacea (Perry) ჯიშის ლოკოკინების შემოტანისა და 2025
გავრცელების

აღკვეთის

მიზნით

გასატარებელ

ღონისძიებებს.
ეხება

კონკრეტულ

მოცემული

მცენარეებს,

ევროსაბჭოს

რომლებიც

დირექტივის

77/93

არ

არის 2025

ევროპის

ეკონომიკური თანამეგობრობა’ (V) დანართის (ა) ნაწილში,
რომლის

პროცედურებიც,

ან

ასეთი

მცენარეების

საწყობების, წარმოების ზონებში გადაზიდვის ცენტრები
მოცემული უნდა იყოს ოფიციალურ რეესტრში.
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Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003
setting out implementing measures for the purposes of
Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the
characteristics to be covered as a minimum by the
examination and the minimum conditions for examining
certain varieties of vegetable species

ეხება

მინიმალურ მახასიათებლებთან დაკავშირებულ 2025

დამნერგავ იმ
2002/55

მე-7

ღონისძიებებს ‘ევროსაბჭოს დირექტივის
მუხლის

მიზნებისთვის,

რომელთა

დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს შემოწმების შედეგად და
იმ მინიმალური პირობებს, რომელთა შესრულებაც უნდა
მოხდეს ბოსტნეულის ჯიშების გარკვეულ ნაირსახეობათა
შემოწმებისთვის.
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Commission Implementing Directive 2014/20/EU of 6
February 2014 determining Union grades of basic and
certified seed potatoes, and the conditions and
designations applicable to such grades
Commission Implementing Directive 2014/21/EU of 6
February 2014 determining minimum conditions and
Union grades for pre-basic seed potatoes
Commission Decision 97/125/EC of 24 January 1997
authorizing the indelible printing of prescribed information
on packages of seed of oil and fibre plants and amending
Decision 87/309/EEC authorizing the indelible printing of
prescribed information on packages of certain fodder plant
species
Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992
establishing a degree of standardization for plant
passports to be used for the movement of certain plants,
plant products or other objects within the Community, and
establishing the detailed procedures related to the issuing

ეხება კარტოფილის თესლის საბაზისო და დამოწმებულ 2025
ხარისხებს, პირობებსა და დანიშნულებას,

რომელიც

ვრცელდება ამ ხარისხებზე.
ეხება კარტოფილის თესლის ხარისხისადმი წაყენებულ 2025
მინიმალურ პირობებს.
ეხება ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების თესლის 2025
შეფუთვაზე
ინსტრუქციის
წაუშლელი
წარწერით
განთავსების უფლებას და რომლითაც შესწორებები შედის
‘გადაწყვეტილებაში 87/309
აწესებს მცენარის პასპორტის სტანდარტიზაციის ხარისხს, 2025
რომელიც

აუცილებელია

გარკვეული
და

სხვა

მცენარის,

მცენარეული

პროდუქტის

ობიექტების

ევროკავშირის
განსაზღვრავს

ტერიტორიაზე გადაადგილებისათვის,
დეტალურ პროცედურებს, რომელიც

of such plant passports and the conditions and detailed დაკავშრებულია
procedures for their replacement
გამოშვებასთან,

აღნიშნული
ასევე

ჩანაცვლებისათვის

მცენარის

პასპორტის

მითითებულია

მათი

აუცილებელი

პირობები

და

პროცედურები.
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Commission Regulation (EU) No 211/2013 of 11 March 2013 ეხება ევროკავშირში ღივების და ღივების მისაღებად 2025
on certification requirements for imports into the Union of განკუთვნილი თესლის იმპორტისთვის სერთიფიცირების
sprouts and seeds intended for the production of sprouts
მოთხოვნებს.
Commission Decision 2004/266/EC of 17 March 2004 ეხება საკვები მცენარეების თესლის შეფუთვებზე 2026
authorising the indelible printing of prescribed information ინსტრუქციების წაუშლელი წარწერით განთავსების
on packages of seed of fodder plants
უფლებას.
Commission Implementing Decision 2014/87/EU of 13 ეხება
ღონისძიებებს,
რათა
მოხდეს
ფოთლების 2026
February 2014 as regards measures to prevent the spread ბაქტერიული სიდამწვრის Xylella fastidiosa-ს თავიდან
within the Union of Xylella fastidiosa
აცილება
Commission Decision 2007/410/EC of 12 June 2007 on ეხება კარტოფილის
ტუბერის თითისტარისებრი 2026
measures to prevent the introduction into and the spread ვიროიდის
გავრცელების
თავიდან
აცილების
within the Community of Potato spindle tuber viroid
ღონისძიებებს.
Commission Directive 2008/62/EC of 20 June 2008 ეხება
სასოფლო-სამეურნეო ლანდრასებს და ჯიშებს 2026
providing for certain derogations for acceptance of რომლებიც ბუნებრივადაა ადაპტირებული ადგილობრივ
agricultural landraces and varieties which are naturally და რეგიონის პირობებთან, გენეტიკური დაზიანების გამო,
adapted to the local and regional conditions and
იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ და თესლის და სათესლე
threatened by genetic erosion and for marketing of seed
კარტოფილის მარკეტინგის მიზნით შეირჩევა ეს
and seed potatoes of those landraces and varieties
ლანდრასები და ჯიშები.

Commission Directive 2009/145/EC of 26 November 2009
providing for certain derogations, for acceptance of
vegetable landraces and varieties which have been
traditionally grown in particular localities and regions and
are threatened by genetic erosion and of vegetable
varieties with no intrinsic value for commercial crop
production but developed for growing under particular
conditions and for marketing of seed of those landraces
and varieties

ეხება ბოსტნეულის ლანდრასების და ჯიშების დაშვებას, 2026
რომელთა მოყვანა ხდებოდა ტრადიციულად კონკრეტულ
ადგილებზე და რეგიონებში, და ამჟამად
დაზიანების

გამო

ბოსტნეულის

იმ

რომლებსაც

არ

იმყოფებიან
ნაირსახეობათა

გააჩნიათ

გენეტიკური

საფრთხის
დაშვების

ნამდვილი

ქვეშ.

მიზნით,

ღირებულება

კომერციული მოსავლის წარმოებისთვის, მაგრამ მათი

მოყვანა ხდება კონკრეტული პირობების დაცვით და ამ
ლანდრასებისა და ნაირსახეობების თესლის მოყვანის
მიზნით.
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Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on ეხება მცენარეთა ნაირსახეობებთან დაკავშირებულ 2026
Community plant variety rights
უფლებებს.
Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 ეხება მცენარეთა ნაირსახეობებთან დაკავშირებული 2026
implementing rules on the agricultural exemption provided უფლებების შესახებ ევროსაბჭოს რეგულაციის (ევროპული
for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94
თანამეგობრობა)
No
2100/94’
მე-14(3)
მუხლით
on Community plant variety rights
გათვალსიწინებულ სასოფლო-სამეურნეო გამონაკლისებს.
Commission Regulation (EC) No 874/2009 of 17 ადგენს
ევროსაბჭოს
რეგულაციის
(ევროპული 2026
September 2009 establishing implementing rules for the თანამეგობრობა) No 2100/94’ „თანამეგობრობის მცენარეთა
application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as
სამსახურის“
გამოყენებისთვის
regards proceedings before the Community Plant Variety ნაირსახეობის
Office
განმახორციელებელ წესებს.

