
• ДИРЕКТИВА № 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 року про захисні заходи 

проти занесення до Співдружності організмів, які є шкідливими для 

рослин або рослинних продуктів, і їх розповсюдження в межах 

Співдружності 
 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0029  

Посилання на україномовну версію директиви: 

http://www.fitolab.volyn.ua/images/direktivy.pdf 

Посилання на російськомовну версію директиви: 

https://www.ggiskzr.by/doc/quarantine/2000-29-eu.pdf 

 

 

 

Преамбула до Регламенту містить опис засад, які зумовлюють прийняття 

даного нормативного документу.  

* Зокрема, в преамбулі до Регламенту 2015/2283 зазначено: 

(6) Необхідність в фітосанітарному контролі давно визнається і він вже став 

предметом багатьох міжнародних конвенцій, включаючи Міжнародну 

конвенцію про захист рослин від 6 грудня 1951 року, укладену під егідою ФАО. 

 

(8) Присутність деяких шкідливих організмів у випадках ввезення рослин з 

країн, де зустрічаються такі організми не може контролюватися ефективно. 

Тому потрібно ввести заборону для деяких рослин та рослинних продуктів або 

передбачити спеціальні перевірки, які мають вестися в країнах-виробниках.    

 

(21) В деяких випадках доцільно передбачити, щоб офіційна інспекція 

рослин, рослинних продуктів і інших продуктів з третіх країн проводилася 

Комісією в третій країні, країна походження. 

 

(31) Продукти походженням з третіх країн мають підпадати під перевірки при 

першому завезенню до Співтовариства. Якщо результати таких перевірок 

задовільні, продукти третіх країн мають отримати паспорт на рослини, який 

забезпечує таке саме їх вільне переміщення. Як і для продуктів Співтовариства. 

 

(32) Дуже важливо зміцнити інфраструктуру фітосанітарної інспекції на 

національному рівні і на рівні Співтовариства на зовнішніх кордонах 

Співтовариства, звертаючи особливу увагу на країни-члени, які є пунктами 

ввезення у Співтовариство. 
 

(34) Всі положення щодо фітосанітарних положень стосовно занесення рослин 

та рослинних продуктів походженням з третіх країн встановлюються на рівні 

Співтовариства. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0029
http://www.fitolab.volyn.ua/images/direktivy.pdf
https://www.ggiskzr.by/doc/quarantine/2000-29-eu.pdf
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Додаток 1.  

 

 

Частина А.  

 

Шкідливі організми, занесення і поширення яких на території усіх держав-

членів є забороненим. 

 

• Розділ 1. Шкідливі організми, відносно яких відомо, що вони відсутні в 

країнах Співдружності, але які можуть бути занесеними у Співдружності 

 

(а) Комахи, кліщі та нематоди на всіх стадіях свого розвитку (27 видів) 

(в) Бактерії (1 вид) 

(с) Грибки (16 видів) 

(d) Віруси та вірусоподібні організми (16 типів зі своїми різновидами) 

(е) Рослини-паразити (1 вид) 

 

 

• Розділ 2. Шкідливі організми, відносно яких відомо, що вони з‘являлися в 

країнах Співдружності, але які можуть бути занесеними до Співдружності 

 

(а) Комахи, кліщі та нематоди на всіх стадіях свого розвитку (9 видів) 

(в) Бактерії (2 види) 

(с) Грибки (2 види) 

(d) Віруси та вірусоподібні організми (3 типи) 

 
 

Частина В.  

 

Шкідливі організми, занесення і поширення яких в межах певних захищених 

зон є забороненим. 

 

Форма представлення: 

 

Шкідливі організми Зони (країни та їхні провінції) 

 

(а) Комахи, кліщі та нематоди на всіх стадіях свого розвитку (3 види) 

(в) Віруси та вірусоподібні організми (2 види) 
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Додаток 2.  

 

 

Частина А.  

 

Шкідливі організми, занесення і поширення яких на території усіх держав-

членів, якщо вони присутні в певних рослинах або рослинних продуктах  

 

• Розділ 1. Шкідливі організми, відносно яких відомо, що вони відсутні в 

країнах Співдружності, які стосуються всієї Співдружності 

 

Форма представлення: 

 

Шкідливі організми Предмет забруднення  

(рослини, насіння) 

 

(а) Комахи, кліщі та нематоди на всіх стадіях свого розвитку (32 види) 

(в) Бактерії (5 видів) 

(с) Грибки (15 видів) 

(d) Віруси та вірусоподібні організми (15 видів) 

 

До пункту (с) 4 Розділу 1 внесені зміни документом: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

• Розділ 2. Шкідливі організми, відносно яких відомо, що вони присутні в 

країнах Співдружності, які стосуються всієї Співдружності 

 

Форма представлення: 

 

Шкідливі організми Предмет зараження  

(рослини, насіння, коріння, плоди) 

 

(а) Комахи, кліщі та нематоди на всіх стадіях свого розвитку (9 видів) 

(в) Бактерії (11 видів) 

(с) Грибки (12 видів) 

(d) Віруси та вірусоподібні організми (16 видів) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
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До пункту (с) 3 Розділу 2 внесені зміни документом: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

Частина В.  

 

Шкідливі організми, занесення і поширення яких в усіх державах-членах є 

забороненим, якщо вони присутні в певних рослинах або рослинних продуктах. 

 

Форма представлення: 

 

Шкідливі організми Предмет зараження  

(рослини, насіння, 

коріння, плоди) 

Зони  

(країни та їхні 

провінції) 

 

(а) Комахи, кліщі та нематоди на всіх стадіях свого розвитку (10 видів) 

(в) Бактерії (2 види) 

(с) Грибки (3 види) 

(d) Віруси та вірусоподібні організми (1 вид) 

 

До пункту (с) внесені зміни документом: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
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Додаток 3.  

 

 

Частина А.  

 

Рослини, рослинні продукти, занесення яких заборонено на території усіх 

держав-членів. 

 

Форма представлення: 

 

Опис предмету заборони 

(рослини, насіння, коріння, плоди) 

Країна походження 

 

* Перелік із 19 рослин, або рослинних продуктів 

 

Пункт 4 переліку відмінений документом: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

Частина В.  

 

Рослини, рослинні продукти та інші об‘єкти, занесення яких заборонено на 

території певних захищених зон. 

 

Форма представлення: 

 

 

 

 

 

  

Опис предмету заборони 

(рослини, насіння, коріння, плоди) 

Зони  

(країни та їхні провінції) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
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Додаток 4.  

 

Частина А.  

 

Спеціальні вимоги, що мають бути встановленими всіма країнами-членами 

щодо занесення та поширення рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів в 

межах всіх країн-членів 

 

• Розділ 1. Рослин, рослинні продукти та інші об‘єкти походженням з-поза 

меж Співтовариства 

 

Форма представлення: 

 

Рослини, рослинні продукти, 

інші об‘єкти 

Спеціальні вимоги 

 
 

* 54 типи об‘єктів, які, у тому числі, мають свою внутрішню структуру 

 

Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 7, 11.1, 12 замінені, пункт 4 

виключений і додані нові пункти 2, 7.3, 8 згідно документу: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

• Розділ 2. Рослин, рослинні продукти та інші об‘єкти походженням з 

Співтовариства 

 

Форма представлення: 

 

Рослини, рослинні продукти, 

інші об‘єкти 

Спеціальні вимоги 

 
 

* 30 типів об‘єктів, які, у тому числі, мають свою внутрішню структуру 

 

Пункти 1 і 3 Розділу 2 виключені: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
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Частина В.  

 

Спеціальні вимоги, що мають бути встановленими всіма країнами-членами 

щодо занесення та руху рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів в межах 

певних захищених зон 

 

Форма представлення: 

 

Рослини, рослинні 

продукти, інші об‘єкти 

Спеціальні вимоги 

 

Захищені зони 

 

* 31 тип об‘єктів, які, у тому числі, мають свою внутрішню структуру 

 

До Частини В додані нові пункти 6.3 та 14.9 і внесені зміни до пунктів 14.1, 

14.2, 14.3, 14.4, 14.6 згідно документу: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 
 

Додаток 5.  

 

Рослини, рослинні продукти і інші об‘єкти, які мають бути предметом 

інспектування щодо здоров‘я рослин (в місці виробництва, якщо вони походять 

з Співтовариства, перед тим, як переміщуватися в межах Співтовариства – в 

країні походження або відправлення вантажу, якщо вони походять з-поза меж 

Співтовариства) перед тим, як отримати дозвіл на ввезення до Співтовариства 

 

 

Частина А.  

 

Рослини, рослинні продукти і інші об‘єкти походженням з Співтовариства 

 

І. Рослини і рослинні продукти, які є потенційними носіями шкідливих 

організмів і стосуються всього Співтовариства і які мають супроводжуватися 

паспортом рослини 

 

* 3 типи об‘єктів, які, у тому числі, мають свою внутрішню структуру. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
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Пункт 1.7 Розділу І змінений, а пункт 1.8 виключений згідно документу: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

ІІ. Рослини, рослинні продукти та інші об’єкти, що є потенційними 

переносниками шкідливих організмів, релевантних для певних захищених зон, 

і які повинні супроводжуватись паспортом рослини, дійсним для відповідної 

зони, коли вводяться на території або переміщуються по території тієї зони   

 

* 2 типи об‘єктів, які, в свою чергу, структуровані 

 

Пункти 1.10 і 1.11 змінені згідно до документу: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

Частина В.  

 

Рослини, рослинні продукти і інші об‘єкти походженням з Співтовариства 

 

І. Рослини, рослинні продукти та інші об’єкти, що є потенційними 

переносниками шкідливих організмів, релевантними для усієї території 

Співтовариства 

 

* 8 типів об‘єктів 

 

Пункти 2, 5, 6 змінені документом: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757
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ІІ. Рослини, рослинні продукти та інші об’єкти, що є потенційними 

переносниками шкідливих організмів, релевантних для певних захищених зон 

 

* 9 типів об‘єктів 

 

Пункт 7 змінений і доданий новий пункт 9 згідно до документу: 

# Директива Єврокомісії № 2004/102/ЕС від 5 жовтня 2004 року, яка вносить зміни до 

Додатків ІІ, ІІІ, ІУ та У Директиви 2000/29/ЕС 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102 

Посилання на україномовну версію директиви: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757 

 

 

Додаток 6.  

Рослини, рослинні продукти, до яких застосовуються спеціальні вимоги. 

 

Додаток 7.  
 

Зразки сертифікатів 
 

 

А. Зразок фітосанітарного сертифікату 

В. Зразок фітосанітарного сертифікату при реекспорті 

С. Пояснення 

 
 

Додаток 8.  

 

Частина А.  

 

Пов‘язані директиви і зміни до них (згідно статті 27) 

 

Частина В.  

 

Кінцеві терміни запровадження пов‘язаних директив 

 

 

Додаток 9.  

 

Таблиця відповідності між Директивою 77/93/ЕЕС і цією директивою 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0102
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_757

