MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE PROGRAMEVE TË BUJQËSISË,
SIGURISË USHQIMORE DHE ZHVILLIMIT RURAL

Nr. 1665/1 prot.

Tiranë, më 15.03.2022.
URDHËR
Nr. 113, datë 15.03.2022.

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES
PËR MASAT MBROJTËSE KUNDËR DËMTUESVE TË BIMËVE
Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, në pikën 3, të nenit 14, të
Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullores “Për Masat Mbrojtëse Kundër Dëmtuesve të Bimëve”, bashkëlidhur këtij
urdhri.
2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Programeve të
Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe
Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe
Veterinarisë.
Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR
FRIDA KRIFCA

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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RREGULLORE
MASAT MBROJTËSE KUNDËR DËMTUESVE TË BIMËVE

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi dhe fusha e zbatimit
Qëllimi i kësaj rregulloreje është të parandalojë hyrjen dhe përhapjen e dëmtuesve karantinorë dhe
dëmtuesve jokarantinorë në territorin e Republikës së Shqipërisë, për të siguruar një mbrojtje sa më
të mirë të bimëve, produkteve bimore dhe objektet e tjera që janë objekti i kontrollit fitosanitar.
Neni 2
Përkufizimet
Për qëllim të kësaj rregulloreje, termat e përcaktuar në nenin 2, të Ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen
e bimëve”, të ndryshuar, kanë të njëjtin kuptim. Zbatohen gjithashtu termat specifikë, të përcaktuar
në aneksin 1 të kësaj rregulloreje. Ndërsa, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
a. “Certifikatë fitosanitare e brendshme” është një dokument zyrtar i lëshuar nga shërbimi i
mbrojtjes së bimëve i zonës nga ku është prodhuar, i cili deklaron që bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera janë kontrolluar zyrtarisht në vendin e origjinës dhe janë gjetur të pastra
nga dëmtuesit karantinorë. Ajo shpreh gjendjen fitosanitare të një ngarkese që plotëson
standardet e sigurisë fitosanitare, të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi në Republikën e
Shqipërisë;
b. “Certifikatë fitosanitare për eksport” është dokumenti zyrtar i lëshuar nga shërbimi i
mbrojtjes së bimëve i zonës nga ku është prodhuar, i cili tregon se kushtet fitosanitare të
bimëve, produkteve bimore me rrezik dhe objekteve të tjera plotësojnë standardet e sigurisë
fitosanitare, të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë;
c. “Certifikatë për rieksport” është dokumenti zyrtar i lëshuar nga shërbimi i mbrojtjes së
bimëve për dërgesat që rieksportohen, pasi inspektimet zyrtare kanë siguruar se në dërgesën e
re nuk ka rreziqe fitosanitare;
ç. “Deklaratë zyrtare” është një certifikatë fitosanitare, një pasaportë bimore, një vulë në
ambalazhet dhe paletat prej druri;
d. “Kontrolli fizik” është kontrolli mbi bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera sipas rastit,
kontrollet në paketim, mjetet e transportit, etiketimin dhe temperaturën, marrjen e mostrave
për analizë, testim ose diagnostikim dhe çdo kontroll tjetër të nevojshëm për të verifikuar
respektimin e rregullave të referuara sipas legjislacionit për shëndetin e bimëve;
dh. “Kontrolli dokumentar” është ekzaminimi i certifikatës fitosanitare, vërtetimeve zyrtare dhe
dokumenteve të tjera, duke përfshirë dokumente të natyrës tregtare, të cilat kërkohen për të
shoqëruar ngarkesën;
e. “Kontrolli i identitetit” është inspektimi vizual për të verifikuar që përmbajtja dhe etiketimi i
një ngarkese, duke përfshirë vulat dhe mjetet e transportit, korrespondojnë me informacionin
e dhënë në certifikatën fitosanitare, vërtetimet zyrtare dhe dokumentet e tjera që e shoqërojnë
ngarkesën;
ë. “Kontrolli i një dëmtuesi” është kontrolli ose çrrënjosja e një popullate të dëmtuesve;
f. “Lot” është një numër njësish të një malli të vetëm, të identifikueshme nga homogjeniteti i tij
i përbërjes, origjinës dhe që përbëjnë pjesë të një ngarkese;
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g. “Mostrim” është marrja e mostrës;
gj. “Ngarkesë” është një sasi bimësh, produktesh bimore dhe/ose objektesh të tjera, të
parashikuara në këtë rregullore, të cilat lëvizin në një destinacion të caktuar dhe që
përfaqësohen nga një certifikatë fitosanitare e vetme (një ngarkesë mund të jetë e përbërë nga
një ose më shumë lote);
h. “Pikë e inspektimit kufitar” është aeroporti, porti detar ose një pikë hyrjeje kufitare tokësore,
të përcaktuara zyrtarisht për hyrjen e bimëve, të produkteve bimore dhe objekteve të tjera, të
parashikuara në këtë rregullore;
i. “Praktikisht e pastër nga dëmtuesit” është prania e dëmtuesve, të ndryshëm nga dëmtuesit
karantinor të vendit ose dëmtuesit karantinor të zonës së mbrojtur, në bimët për mbjellje ose
bimët frutore, e cila është nën kufirin kritik për të siguruar cilësi dhe dobi të pranueshme të
këtyre bimëve;
j. “Provë” është ekzaminimi zyrtar, i ndryshëm nga ai vizual, për të përcaktuar një dëmtues ose
për të vërtetuar praninë e tij në një ngarkesë;
k. “Qasja e sistemeve” nënkupton integrimin e masave të ndryshme të menaxhimit të rrezikut,
të paktën dy prej të cilave veprojnë në mënyrë të pavarur dhe kur ato zbatohen së bashku,
arrijnë nivelin e duhur të mbrojtjes kundër dëmtuesve karantinor të vendit;
l. “Rieksport” (ose ngarkesë e rieksportuar) është një ngarkesë, e cila është importuar nga një
shtet, nga i cili eksportohet pa u ekspozuar ndaj infektimeve ose kontaminimeve nga
dëmtuesit. Ngarkesa nuk duhet të ekspozohet ndaj infektimeve ose kontaminimeve nga
dëmtuesit edhe nëse kjo ngarkesë ruhet, ndahet, kombinohet me ngarkesa të tjera ose i
ndryshohet ambalazhi;
ll. “Risk” është një funksion i probabilitetit të një efekti negativ në shëndetin e bimëve ose
mjedisin dhe i ashpërsisë së këtij efekti, si pasojë e një rreziku;
m. “Stacion karantinor” është çdo stacion zyrtar për mbajtjen e dëmtuesve, bimëve, produkteve
bimore ose objekteve të tjera në karantinë;
n. “Trajtim” është një procedurë zyrtare e autorizuar për ngordhjen, largimin ose bërjen
jopjellore të dëmtuesit;
nj. “Vend origjine” është vendi ku rriten bimët, nga të cilat rrjedhin produktet bimore, objektet e
tjera të ekspozuara për herë të parë ndaj kontaminimit/infektimit nga dëmtuesit;
o. “Vrojtim” është një procedurë zyrtare e kryer gjatë një periudhe të caktuar kohore për të
përcaktuar karakteristikat e një popullate dëmtuesish ose për të përcaktuar se cilat specie janë
të pranishme në një zonë;
p. “Rrezik” është çdo agjent ose gjendje që mund të ketë një efekt negativ në shëndetin e
bimëve ose mjedisin.

KREU II
DËMTUESIT KARANTINORË, ZONAT E MBROJTURA DHE DËMTUESIT
JOKARANTINORË
Neni 3
Dëmtuesit karantinorë
1. Një dëmtues karantinor për një territor të caktuar është dëmtuesi që përmbush të gjitha kushtet e
mëposhtme dhe përfshihet në listën e përmendur në pikën 3 të këtij neni:
a. nuk është i pranishëm në territor, ose, nëse është i pranishëm, nuk është shpërndarë gjerësisht
brenda atij territori;
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b. është në gjendje të hyjë, të vendoset dhe të përhapet brenda territorit, ose, nëse është i
pranishëm në territor, por jo i shpërndarë gjerësisht, është në gjendje të hyjë, të vendoset dhe
të përhapet brenda atyre pjesëve të territorit ku nuk është ende i pranishëm;
c. hyrja, vendosja dhe përhapja e tij, ka një ndikim të papranueshëm ekonomik, mjedisor ose
social në atë territor, ose, nëse është i pranishëm por jo i shpërndarë gjerësisht, për ato pjesë të
territorit në të cilat ai nuk është ende i pranishëm, dhe;
ç. ekzistojnë masa të realizueshme dhe efektive për të parandaluar hyrjen, vendosjen ose
përhapjen e atij dëmtuesit brenda këtij territori dhe për të zbutur rreziqet dhe ndikimin e tyre.
2. Ndalohet hyrja, përhapja, shumëzimi ose lëshimi i dëmtuesve karantinorë sipas pikës 2 të këtij
neni, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
3. Lista e dëmtuesve karantinorë të vendit që nuk dihet të jenë hasur në territorin e Republikës së
Shqipërisë, është e përcaktuar në pjesën A, në aneksin 2 të kësaj rregulloreje dhe lista e
dëmtuesve karantinorë të vendit që dihet të jenë hasur në territorin e Republikës së Shqipërisë,
është e përcaktuar në pjesën B, në aneksin 2 të kësaj rregulloreje.
Neni 4
Zonat e mbrojtura dhe dëmtuesit karantinorë përkatës
Lista e zonave të mbrojtura dhe dëmtuesve karantinë të zonave të mbrojtura përkatëse, përcaktohet në
aneksin 3 të kësaj rregulloreje.
Neni 5
Dëmtuesit jokarantinorë të rregulluar të vendit dhe bimët e specifikuara për mbjellje, me
kufirin kritik
1. Një dëmtues jokarantinor i rregulluar është dëmtuesi që përmbush të gjitha kushtet e mëposhtme
dhe përfshihet në listën e përmendur në pikën 3 të këtij neni:
a. është i pranishëm në territorin e vendit;
b. nuk është një dëmtues karantinor i Republikës së Shqipërisë;
c. transmetohet kryesisht përmes bimëve specifike për mbjellje;
ç. prania e tij në këto bimë për mbjellje ka një ndikim ekonomik të papranueshëm mbi
përdorimin e synuar të këtyre bimëve për mbjellje;
d. disponohen masa efektive për të parandaluar praninë e tij në bimët përkatëse për mbjellje.
2. Ndalohet hyrja dhe përhapja e dëmtuesve jokarantinorë të rregulluar të vendit sipas pikës 2, në
bimët për mbjellje përkatëse.
Ndalimi i parashikuar në nënparagrafin e parë nuk zbatohet në rastet e mëposhtme:
a. lëvizja e bimëve për mbjellje brenda ose ndërmjetambienteve të operatorit profesional
përkatës;
b. lëvizja e bimëve për mbjellje të nevojshme për dezinfektimin e tyre.
3. Lista e dëmtuesve jokarantinorë të rregulluar të vendit dhe bimët specifike për mbjellje me
kufirin kritik, përcaktohen në aneksin 4 të kësaj rregulloreje. Këto bimë për mbjellje nuk lejohen
të hyjnë ose lëvizin brenda territorit të vendit, nëse prania e dëmtuesve jokarantinor të rregulluar
(DJKRR) ose simptomave të shkaktuara nga DJKRR-të në këto bimë për mbjellje është mbi
kufirin kritik të përcaktuar.
KREU III
MASAT PËR PARANDALIMIN E DJKRR-VE DHE BIMËT, PRODUKTET BIMORE DHE
OBJEKTET E TJERA QË NDALOHEN TË IMPORTOHEN NË REPUBLIKËN E
SHQIPËRISË
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Neni 6
Masat për të parandaluar praninë e DJKRR-ve në bimë specifike për mbjellje
1. Masat për të parandaluar praninë e DJKRR-ve në bimët e specifikuara për mbjellje, në lidhje me
lëvizjet dhe hyrjet brenda territorit të vendit, përcaktohen në aneksin 5 të kësaj rregulloreje.
2. Detyrimet që rrjedhin nga anekset 4 dhe 5 të kësaj rregulloreje, nuk do ndikojnë në detyrimet e
përcaktuara në legjislacionin për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor, në lidhje me:
a. inspektimet, marrjen e mostrave dhe testimet e bimëve të përcaktuara për mbjellje ose bimët
nga të cilat kanë origjinën;
b. origjinën e bimëve përkatëse për mbjellje nga zonat ose territoret të cilat janë të pastra ose me
mbrojtje fizike nga DJKRR-të përkatëse;
c. trajtimet e bimëve të përcaktuara për mbjellje ose bimëve nga të cilat kanë origjinën;
ç. prodhimin e bimëve për mbjellje.
3. Detyrimet e përcaktuara në anekset IV dhe V të kësaj rregulloreje, nuk do të ndikojnë në
përjashtimet për bimët për mbjellje, të miratuara sipas legjislacionit për materialin mbjellës dhe
shumëzues bimor, nga kërkesat për tregtim të përcaktuara nga ky legjislacion, duke përfshirë
përjashtimet:
a) në lidhje me furnizimin e bimëve për mbjellje për organet zyrtare të testimit dhe inspektimit;
b) në lidhje me furnizimin e bimëve për mbjellje të rritura për ofruesit e shërbimeve për
përpunim ose paketim, me kusht që ofruesi i shërbimeve nuk fiton autorësinë e prodhuesit të
bimëve të furnizuara në këtë mënyrë dhe sigurohet identiteti i bimëve;
c) në lidhje me furnizimin e bimëve për mbjellje në kushte të caktuara për ofruesit e shërbimeve
për prodhimin e disa lëndëve të para bujqësore, të destinuara për qëllime industriale, ose
shumëzimin e farës për këtë qëllim;
ç. për bimët për mbjellje të destinuara për qëllime shkencore, punë përzgjedhëse, qëllime të tjera
testimi ose provash;
d) nga kërkesat e tregtimit në lidhje me bimët për mbjellje të pacertifikuara përfundimisht;
dh. nga kërkesat e tregtimit për bimët për mbjellje me destinacion eksportin drejt të gjitha
vendeve.
Neni 7
Ndalimi i importit të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, në territorin e
Republikës së Shqipërisë
1. Bimët, produktet bimore apo objekte të tjera nuk duhet të hyjnë në territorin e Republikës së
Shqipërisë nëse e kanë origjinën nga vendet ose zonat e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni.
2. Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera me origjinë nga vendet ose zonat e përcaktuara në
aneksin 4 të kësaj rregulloreje, ndalohen të importohen në Republikën e Shqipërisë.
KREU IV
BIMËT, PRODUKTET BIMORE DHE OBJEKTET E TJERA DHE KËRKESAT E
VEÇANTA PËRKATËSE TË TYRE
Neni 8
Importi i bimëve, produkteve bimore dhe objektet e tjera dhe kërkesat e veçanta përkatëse për
hyrjen e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë
Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera mund të hyjnë ose të lëvizin brenda territorit të vendit,
vetëm nëse plotësohen kërkesat e përcaktuara në aneksin 7 të kësaj rregulloreje.
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Neni 9
Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, me origjinë nga territori i vendit, kërkesat e
veçanta përkatëse për lëvizjen e tyre brenda vendit.
1. Lëvizja brenda territorit të vendit të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera sipas pikës
2 të këtij neni, bëhet vetëm nëse plotësohen kërkesat e veçanta.
2. Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera me origjinë brenda vendit dhe kërkesat
e veçanta përkatëse për lëvizjen e tyre brenda territorit të vendit përcaktohen në aneksin 8 të kësaj
rregulloreje.
KREU V
PAJISJA ME CERTIFIKATË FITOSANITARE DHE PASAPORTË BIMORE
Neni 10
Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, të cilat duhet të shoqërohen me certifikatë
fitosanitare, si dhe ato për të cilat certifikata fitosanitare, nuk kërkohet për hyrjen e tyre në
territorin e Republikës së Shqipërisë
1. Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, ku për importin e tyre në territorin e
Republikës së Shqipërisë kërkohet një certifikatë fitosanitare, përcaktohet në pjesën A, të aneksit
9 të kësaj rregulloreje.
2. Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekte e tjera, ku për importin e tyre në territorin e
Republikës së Shqipërisë nuk kërkohet një certifikatë fitosanitare, përcaktohet në pjesën C, të
aneksit 9 të kësaj rregulloreje.
3. Të gjitha bimët e tjera, përveç bimëve të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, lejohen të
importohen në territorin e Republikës së Shqipërisë, vetëm nëse shoqërohen me një certifikatë
fitosanitare. Kodet NK të disponueshme për këto bimë janë të përcaktuara në pjesën B, të aneksit
9 të kësaj rregulloreje.
Neni 11
Bimët, produktet bimore dhe objektet të tjera për të cilat kërkohet pasaportë bimore për
lëvizjen brenda territorit të vendit.
1. Pasaportat bimore nevojiten për lëvizjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera
brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
2. Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera për të cilat kërkohet pasaportë bimore
për lëvizjen e tyre brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, përcaktohet në aneksin 9 të kësaj
rregulloreje.
Neni 12
Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera për të cilat kërkohet një certifikatë fitosanitare
për hyrjen e tyre në një zonë të mbrojtur nga disa vende të tjera të origjinës ose dërgimit
Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, ku për hyrjen e të cilave në zona të
mbrojtura nga dëmtuesit nga disa vende të tjera të origjinës ose dërgimit kërkohet një certifikatë
fitosanitare, përcaktohet në aneksin 10 të kësaj rregulloreje.
KREU VI
EKSPORTI I BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA
Neni 13
Certifikata fitosanitare për eksportin
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1. Në rastet kur për eksportin e një bime, produkti bimor ose objekti tjetër, kërkohet një certifikatë
fitosanitare sipas kërkesave fitosanitare të importit të vendit importues, Autoriteti Kombëtar i
Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB) lëshon këtë certificate me kërkesë të
përdoruesit profesionist, kur përmbushen të gjitha kushtet e mëposhtme:
a. operatori profesionist është i regjistruar ose regjistrohet nga AKVMB-ja në përputhje me
nenin 6/1, të Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”;
b. operatori profesionist ka nën kontrollin e tij bimët, produktet bimore ose objektet e tjera që do
të eksportohen;
c. garantohet që bimët, produktet bimore ose objektet e tjera janë në përputhje me kërkesat
fitosanitare për importin e vendit importues.
AKVMB-ja lëshon gjithashtu certifikatë fitosanitare eksporti, me kërkesë të personave të
ndryshëm nga operatorët profesionistë, me kusht që të përmbushen kushtet e përcaktuara në
shkronjat “b” dhe “c”.
2. Pa cënuar detyrimet sipas Konventës Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Bimëve (IPPC), dhe duke
pasur parasysh standardet ndërkombëtare përkatëse, certifikata fitosanitare e eksportit lëshohet
kur informacioni i disponueshëm nga operatori profesionist i garanton AKVMB-së të vërtetojë
konformitetin e bimës, produktit bimor ose objektit tjetër me kërkesat fitosanitare të vendit
importues. Sipas rastit, ky informacion mund ta ketë origjinën nga një ose më shumë prej
elementeve të mëposhtme:
a. inspektimet, kampionimet dhe testimet e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera,
ose vendit të prodhimit të tyre dhe zonës së sigurisë së tij;
b. informacion zyrtar mbi statusin e dëmtuesve në vendin e prodhimit, zonën ose vendin e
origjinës të bimëve, produkteve bimore ose objekteve të tjera;
c. pasaporta bimore, siç përcaktohet në nenin 12, të Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e
bimëve”, që shoqëron bimët, produktet bimore ose objektet e tjera, kur kjo pasaportë bimore
vërteton rezultatet e inspektimeve nga AKVMB-ja;
ç. vula për trajtimin e ambalazheve dhe paletave prej druri, siç përcaktohet në nenin 11, të Ligjit
nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”;
d. informacioni zyrtar i përfshirë në certifikatën fitosanitare të përmendur tek rubrika “Deklaratë
shtesë”, kur bimët, produktet bimore ose objektet e tjera janë futur në territorin e Shqipërisë
nga një vend tjetër.
3. Certifikata fitosanitare e eksportit duhet të jetë në përputhje me përshkrimin e përcaktuar në
aneksin 12 të kësaj rregulloreje.
Neni 14
Certifikata fitosanitare e rieksportit
1. Për rieksportin e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera të importuara në territorin e
Shqipërisë në vend të certifikatës fitosanitare të eksportit, lëshohet certifikatë fitosanitare e
rieksportit nga Shqipëria.
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AKVMB lëshon certifikatën fitosanitare të rieksportit me kërkesë të operatorit profesionist, kur
plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme:
a. operatori profesionist është i regjistruar ose regjistrohet nga AKVMB-ja në përputhje me
nenin 6/1, të Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”;
b. operatori profesionist ka nën kontroll bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera që do të
rieksportohen;
c. garantohet që bimët, produktet bimore ose objektet e tjera të jenë në përputhje me kërkesat
fitosanitare të vendit importues përkatës.
AKVMB-ja lëshon gjithashtu certifikatë fitosanitare rieksporti, me kërkesë të personave të
ndryshëm nga operatori profesionist, me kusht që të përmbushen kushtet e përcaktuara në
shkronjat “b” dhe “c”.
2. Pa cënuar detyrimet sipas IPPC-së dhe duke pasur parasysh standardet ndërkombëtare përkatëse,
certifikata fitosanitare e rieksportit lëshohet kur informacioni i disponueshëm lejon certifikimin e
konformitetit me kërkesat fitosanitare të vendit importues dhe kur përmbushen të gjitha kushtet e
mëposhtme:
a. certifikata fitosanitare origjinale që shoqëron bimët, produktet bimore ose objektet e tjera nga
vendi i origjinës, ose një kopje e noterizuar e saj, i bashkëngjitet certifikatës fitosanitare të
rieksportit;
b. bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera nuk janë rritur, prodhuar ose përpunuar për të
ndryshuar natyrën e tij që nga hyrja e tij në territorin e vendit;
c. bima, produkti bimor ose objekti tjetër nuk ka qenë i ekspozuar ndaj ndonjë rreziku të
infektimit ose kontaminimit me dëmtuesit karantinorë ose dëmtuesit jokarantinorë të
rregulluar, të listuar si të tillë nga vendi i destinacionit, gjatë ruajtjes në vendin tonë nga ku do
rieksportohet drejt vendit tjetër;
ç. identiteti i bimës, produktit bimor dhe objektet e tjera janë ruajtur.
3. Certifikata fitosanitare e rieksportit duhet të jetë në përputhje me përshkrimin dhe formatin e
modelit të përcaktuar në aneksin 13 të kësaj rregulloreje.
Neni 15
Certifikata fitosanitare e brendshme
Certifikata fitosanitare e brendshme lëshohet nga AKVMB-ja për bimët e destinuara për mbjellje.
Formati dhe përshkrimi i certifikatës fitosanitare të brendshme është përcaktuar në aneksin 14 të
kësaj rregulloreje.
KREU VII
INSPEKTIMI DHE KONTROLLI FITOSANITAR I IMPORTEVE
Neni 16
Kontrolli zyrtar në PIK
1. Hyrja në territorin e Republikës së Shqipërisë të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të
tjera, të përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të nenit 10, të Kreut V, lejohet vetëm nëse ato janë
inspektuar zyrtarisht nga AKU-ja në PIK, dhe nga inspektimi ka rezultuar se:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

a. bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, të përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të nenit 10, të
Kreut V, nuk janë të infektuara apo të kontaminuara nga dëmtuesit karantinorë të përcaktuar
në nenin 3, të Kreut II;
b. bimët e specifikuara për mbjellje plotësojnë kërkesat e nenit 5, të Kreut II;
c. bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, të përcaktuara në nenin 8, të Kreut IV plotësojnë
kërkesat e veçanta të parashikuara në këtë nen. Në rastet kur inspektori gjykon se duhet të
merret mostër përfaqësimi e ngarkesës së bimëve, produkteve bimore ose objekteve të tjera, të
përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të nenit 10, të Kreut V, me qëllim analizimin laboratorik të
gjendjes fitosanitare, mostra dërgohet për analiza në laboratorin e mbrojtjes së bimëve.
Shpenzimet e analizave i ngarkohen zotëruesit të ngarkesës;
ç. Ngarkesat të cilat shoqërohen me material të ambalazhit prej druri (MAD), duket që MAD t’i
nënshtrohet procedurës sipas detyrimeve të përcaktuara në nenin 11, të Ligjit
nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar.
Neni 17
Kontrolli zyrtar me bazë risku
1. Për të kontrolluar përputhshmërinë me rregullat e përcaktuara në këtë rregullore dhe ato të
përcaktuara në nenin 14, të Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar,
AKU-ja kryen rregullisht kontrolle zyrtare, me bazë risku dhe me frekuencë të përshtatshme, në
bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera.
2. Për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera të përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të nenit 10, të
Kreut V, frekuenca e kontrolleve zyrtare përcaktohet duke marrë parasysh:
a. rreziqet për shëndetin e bimëve dhe mjedisin;
b. çdo informacion që tregon mundësinë që konsumatorët mund të mashtrohen, identitetin,
vendin e origjinës dhe vendin e prodhimit;
c. historikun e përputhshmërisë me kërkesat e përcaktuara në këtë rregullore dhe legjislacionin e
vendit tonë në këtë fushë të zbatueshme për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, gjatë
kryerjes së kontrolleve zyrtare, të:
i.vendit eksportues dhe të origjinës ose vendit të prodhimit, sipas rastit;
ii. eksportuesit;
iii. operatorit përgjegjës për ngarkesën.
ç. kontrollet të cilat janë kryer nëbimët, produktet bimore dhe objektet e tjera;
d. garancitë që autoritetet kompetente të vendit të origjinës kanë dhënë në lidhje me
përputhshmërinë e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve tëtjera me kërkesat e
përcaktuara në këtë rregullore dhe legjislacionin e vendit tonënë këtë fushë ose me kërkesat e
njohura si të paktën ekuivalente me to.
3. Kontrolli zyrtar, të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, të kryhet në vendin e përcaktuar në pikat
1 dhe 9, të nenit 14, të Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar.
Neni 18
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Detajet e kontrollit të dokumentacionit, kontrollit të identitetit dhe kontrollit fizik
Kontrolli zyrtar përfshin:
1. Kontrollin e dokumentacionit, duke zbatuar rregullat e mëposhtme:
a. Për çdo ngarkesë me bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të përcaktuara në pikat 1 dhe
3, të nenit 10 dhe nenit 12, të Kreut V, AKU-ja kontrollon dokumentacionin sipas qëllimit për
të cilin është lëshuar certifikata fitosanitare, vërtetimet zyrtare dhe dokumente të tjera që
shoqërojnë ngarkesën si dhe destinacionin e ngarkesës të treguar në këto dokumente;
b. AKU-ja inspekton në lidhje me certifikatën fitosanitare, vërtetimet zyrtare dhe dokumentet e
tjera të përmendura në shkronjën “dh” të nenit 2 të kësaj rregulloreje, për të konstatuar se ato:
i. janë lëshuar nga autoriteti kompetent i vendit të origjinës ose dërgimit, sipas rastit;
ii. përmbajnë një kod unik, janë plotësuar sipas legjislacionit tonë, janë origjinale, të
rregullta, të qarta në identifikimin e dokumentacionit me ngarkesën dhe shërbimin
kombëtar që i ka lëshuar;
iii. informacioni i përfshirë në certifikatën fitosanitare është sipas kësaj rregulloreje.
2. Kontrollin e identitetit, duke zbatuar rregullat e mëposhtme:
a. Gjatë kontrolleve të identitetit në ngarkesat me bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të
përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të nenit 10 dhe nenit 12, të Kreut V, AKU-ja verifikon që
elementet e mëposhtme korrespondojnë me informacionin e dhënë në certifikatën fitosanitare,
vërtetimet zyrtare dhe dokumente të tjera që shoqërojnë ngarkesën:
i. numrin e specieve të tyre dhe gjininë;
ii. përmbajtjen e ngarkesës;
iii. sasinë e ngarkesës;
iv. vulën/at e duhura dhe shenjat ose kodet identifikuese, kur është e aplikueshme;
v. identifikimin e mjetit të transportit, aty ku është e aplikueshme;
vi. vula në kontejnerë ose mjete transporti, kur është e aplikueshme.
b. Ngarkesat do të shkarkohen pjesërisht ose plotësisht nga mjetet e transportit kur është e
nevojshme të ketë akses të plotë në të gjithë ngarkesën për qëllime të kontrollit të identitetit.
3. Kontrollin fizik, duke zbatuar rregullat e mëposhtme:
a. Gjatë kontrollit fizik në ngarkesat me bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të
përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të nenit 10 dhe nenit 12, të Kreut V, AKU-ja verifikon që
ngarkesa është në përputhje me rregullat e përcaktuara në Ligjin nr. 105/2016 “Për mbrojtjen
e bimëve”, të ndryshuar, dhe këtë rregullore dhe kërkesat specifike të përcaktuara në
certifikatën fitosanitare, vërtetimet zyrtare dhe dokumente të tjera.
b. Ngarkesa do të shkarkohet pjesërisht ose plotësisht nga mjeti i transportit kur është e
nevojshme. Inspektori të ketë akses të plotë në të gjithë ngarkesën për qëllime të kontrollit
fizik.
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c. Kontrolli fizik i bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera të përcaktuar në pikën 1, të
nenit 10 dhe nenit 12, të Kreut V dhe, sipas rastit, subjekt i masave emergjente të përcaktuar
në pikën 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, të kryhet
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në aneksin 15 të kësaj rregulloreje.
ç. Kur nga ngarkesat e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera të përcaktuara në pikat
1 dhe 3, të nenit 10 dhe nenit 12, të Kreut V, janë marrë kampione për analiza laboratorike
gjatë kontrolleve fizike dhe nuk dyshohet për ndonjë rrezik të menjëhershëm për shëndetin e
bimëve, ngarkesa të tilla mund të vendosen në treg përpara se të jenë të disponueshme
rezultatet e testeve laboratorike.
Neni 19
Kushtet që duhet të përmbushë një certifikatë fitosanitare
1. Pa cënuar detyrimet sipas Konventës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Bimëve (KNMB) dhe duke
marrë parasysh standardet ndërkombëtare përkatëse, AKU-ja do të pranojë një certifikatë
fitosanitare shoqëruese për bimët, produktet bimore ose objektet e tjera që hyjnë në territorin e
Republikës së Shqipërisë nga një vend tjetër, vetëm nëse përmbajtja e kësaj certifikate është në
përputhje me pjesën A, të aneksit 16, të kësaj rregulloreje. Kur bimët, produktet bimore ose
objektet e tjera që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë nga një vend i ndryshëm nga
vendi i tyre i origjinës, AKU-ja pranon certifikatën fitosanitare vetëm nëse ajo përputhet me
aneksin 16, të kësaj rregulloreje:
1.1. Në rastet kur për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera kërkohet një deklaratë shtesë
përkatëse sipas aneksit 9 të kësaj rregulloreje, AKU-ja nuk e pranon certifikatën fitosanitare kur
deklarata shtesë mungon ose është e pasaktë.
1.2. AKU-ja nuk pranon një certifikatë fitosanitare rieksporti nëse ajo nuk shoqërohet nga
certifikata fitosanitare e eksportit origjinale, ose nga një kopje e noterizuar.
2. AKU-ja pranon një certifikatë fitosanitare vetëm nëse ajo përmbush kërkesat e mëposhtme:
a. lëshohet në gjuhën zyrtare të vendit eksportues dhe në gjuhën angleze;
b. i drejtohet autoritetit kompetent kombëtar për mbrojtjen e bimëve, dhe;
c. është lëshuar jo më shumë se 14 ditë, nga data e nisjes së ngarkesës me bimët, produktet
bimore ose objektet e tjera nga vendi i dërgimit ku është lëshuar certifikata fitosanitare.
3. Në rastin e një vendi që është palë kontraktuese në KNMB, AKU-ja pranon vetëm certifikatat
fitosanitare të lëshuara nga autoriteti kompetent kombëtar për mbrojtjen e bimëve të atij vendi ose
nën përgjegjësinë e tij, nga një nëpunës publik i cili është teknikisht i kualifikuar dhe i autorizuar
siç duhet nga autoriteti kompetent kombëtar për mbrojtjen e bimëve.
4. Në rastin e një vendi i cili nuk është palë kontraktuese në KNMB, AKU-ja pranon vetëm
certifikatat fitosanitare që janë lëshuar nga autoritetet kompetente të mbrojtjes së bimëve në
përputhje me rregullat e brendshme të atij vendi dhe pasi është njoftuar vendi jonë për këtë model
certifikate.
KREU VIII
FORMATI I KONTROLLIT ZYRTAR DHE MASAT FITOSANITARE
Neni 20
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Formati i kontrollit zyrtar në pikat e inspektimit kufitar për importin dhe tranzitin në
Republikën e Shqipërisë
AKU-ja pas inspektimëve sipas përcaktimëve të neneve 16,17,18 dhe 19, të kësaj rregulloreje, duhet
të plotësojë formatin sipas pjesës A, të aneksit XVII të kësaj rregulloreje, për rastet të përcaktuara në
këtë aneks.
Neni 21
Formati i kontrollit zyrtar për shëndetin e bimëve, brenda territorit të vendit
AKVMB-ja pas kontrollit zyrtar brenda territorit të vendit për shëndetin e bimëve sipas detyrimëve të
kësaj rregulloreje, ligjit nr 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve” dhe aktet nënligjore të tij, duhet të
plotësojë formatin sipas pjesës B, të aneksit XVII të kësaj rregulloreje, për rastet të përcaktuara në
këtë aneks.
Neni 22
Masat fitosanitare për ngarkesat që nuk janë në përputhje me këtë rregullore
1. Kur pas inspektimit fitosanitar të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera rezulton se
kushtet e përcaktuara në këtë regullore, nuk plotësohen, atëherë, sipas rastit, merren masat e
mëposhtme:
a. trajtimi fitosanitar me metoda, të cilat garantojnë dezinfektimin e ngarkesës dhe pajisja me
certifikatë fitosanitare;
b. largimi i pjesëve të infektuara dhe asgjësimi i tyre me metoda, të cilat garantojnë shkatërrimin
e plotë të dëmtuesit dhe bëjnë të pamundur përhapjen e tyre në territorin e vendit dhe më pas
pajisja me certifikatë fitosanitare;
c. lejimi i transportit, nën kontrollin e AKVMB-së, në zona që nuk paraqesin rrezik të
mëtejshëm ose në vende ku do të bëhet përpunimi industrial, kur ky përpunim garanton
shkatërrimin e plotë të dëmtuesve dhe bën të pamundur përhapjen e tyre në territorin e vendit;
ç.

asgjësimi i plotë me metoda të cilat garantojnë shkatërrimin e plotë të dëmtuesve dhe bëjnë të
pamundur përhapjen e tyre në territorin e vendit.
2. Të gjitha shpenzimet, që lidhen me masat e përmendura në shkronjat “a” deri në “ç” të kësaj pike,
mbulohen nga zotëruesi i ngarkesës.
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ANEKSI I
LISTA E TERMAVE
Fara parabazë;
Fara bazë;
Farë ecertifikuar;
Fara standarde;
Hardhi;
Materiali fillestar i përhapjes;
Materiali bazë i përhapjes;
Material parabazë;
Materiali bazë;
Material i certifikuar;
Material standard;
Material shumëzues i bimëve dekorative;
Materiali riprodhues pyjor;
Materiali për shumëzimin dhe mbjelljen e perimeve;
Materiali për shumëzimin pwr pemwt frutoredhe bimë frutore të destinuara për prodhimin e frutave;
Bima mëmë parabazë fillestar;
Bima mëmë parabazë;
Bima bazë e mëmë;
Bimamëmëe certifikuar;
CAC ose Conformitas Agraria Communitatis “në përputhje me kërkesat e bujqësisë komunitare”;
Fara e bimë foragjere;
Fara drithërash;
Fara perimesh;
Fara patatesh;
Fara vajore dhe fibrore.
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ANEKSI II
LISTA E DËMTUESVE TË KARANTINORË TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE
KODET E TYRE PËRKATËSE

Përmbajtja:
Pjesa A: Dëmtuesit që nuk dihet të jenë hasur në territorin e Republikës së Shqipërisë
A. Bakteret;
B. Kërpudhat dhe oomicetet;
C. Insektet and merimangat;
D. Molusqet;
E. Nematodat;
F. Bimë parazitare;
G. Viruset, viroidet dhe fitoplazmat.
Pjesa B: Dëmtuesit që dihet të jenë hasur në territorin e Republikës së Shqipërisë
A. Bakteret;
B. Kërpudhat dhe oomicetet;
C. Insektet and merimangat;
D. Molusqet;
E. Nematodat;
F. Viruset, viroidet dhe fitoplazmat.
PART A
DËMTUESIT QË NUK DIHET TË JENË HASUR NË TERRITORIN E REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Nr

Dëmtuesit karantinorë dhe kodet e tyre të caktuara nga EPPO
A. Bakteret

1.
2.
3.
4.
5.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]
Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]
Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]
Clavibacter sepedonicus (Spieckermann dhe Kottho)Nouioui et al. [CORBSE]
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins dhe Jones [CORBFL]

6.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

7.
8.
9.
10.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]
Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]
Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

11.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

12.
13.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
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14.
15.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]
Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]
B. Këpurdhat dhe oomicetet

1.
2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]
Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]
Atropellis spp. [1ATRPG]
Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun dhe E. Tanaka [PHYOPI]
Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov.
[CERAFA]
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]
Cronartiumspp.[1CRONG],
përveçCronartiumgentianeum,Cronartiumpini(Willdenow)Jørstad[ENDCPI]dheCronartium ribicola
Fischer [CRONRI].
Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield
[CERAVI]
Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto &Crous [ELSICI]
Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

15.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
Gymnosporangium spp. [1GYMNG], përveç:
Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum
Guyot & Malenc ßon, Gymnospor- angium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF],
Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum
Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch.,
Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat.,
Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd.&Syd.,
Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium
torminali-juniperini E. Fisch., Gymnospor- angium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]
Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]
Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]
Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]
Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
Phytophthora ramorum (non-EU isolates) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]
Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

6.
7.
8.
9.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]
Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]
Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
Tilletia indica Mitra [NEOVIN]
Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]
C. Insektet dhe merimangat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Acleris spp. (Jo-europiane) [1ACLRG]
Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]
Agrilus anxius Gory [AGRLAX]
Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]
Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]
Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]
Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]
Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]
Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]
Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]
Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]
Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]
Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]
Anthonomus signatus Say [ANTHSI]
Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]
Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]
Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]
Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]
Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]
Choristoneura spp. (Jo-europiane) [1CHONG]
Cicadellidae (Jo-europiane) [1CICDF] i njohur si vektor iXylella fastidiosa, siç janë:
Carneocephala fulgida Nottingham[CARNFU];
Draeculacephala minerva Ball[DRAEMI];
Graphocephala atropunctata (Signoret)[GRCPAT];
Homalodisca vitripennis (Germar)[HOMLTR].
Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]
Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]
Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]
Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]
Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]
Grapholita packardi Zeller [LASPPA]
Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]
Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]
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35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]
Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]
Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]
Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]
Margarodes, specie jo-europiane [1MARGG], siç janë:
Margarodes prieskaensis (Jakubski)[MARGPR];
Margarodes vitis (Philippi)[MARGVI];
Margarodes vredendalensis de Klerk[MARGVR].
Monochamus spp. (popullata jo-europiane) [1MONCG]
Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]
Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]
Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]
Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]
Pissodes cibriani O'Brien
Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]
Pissodes nemorensis Germar [PISONE]
Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]
Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]
Pissodes strobi (Peck) [PISOST]
Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]
Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]
Pissodes zitacuarense Sleeper
Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]
Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]
Popillia japonica Newman [POPIJA]
Premnotrypes spp. (Jo-europiane) [1PREMG]
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]
Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]
Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]
Saperda candida Fabricius [SAPECN]
Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]
Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]
Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]
Scolytidae spp. (Jo-europiane) [1SCOLF]
Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]
Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]
Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]
Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]
Tephritidae (Jo-europiane) [1TEPHF], të tilla si:
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)[ANSTFR];
Anastrepha ludens (Loew)[ANSTLU];
Anastrepha obliqua (Macquart)[ANSTOB];
Anastrepha suspensa (Loew)[ANSTSU];
Bactrocera dorsalis (Hendel)[DACUDO];
Bactrocera tryoni (Froggatt)[DACUTR];
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73.
74.
75.
76.

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];
Bactrocera zonata (Saunders)[DACUZO];
Dacus ciliatus Loew[DACUCI];
Epochra canadensis (Loew)[EPOCCA];
Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];
Pardalaspis quinaria Bezzi[CERTQU];
Pterandrus rosa (Karsch)[CERTRO];
Rhacochlaena japonica Ito[RHACJA];
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)[RHAGFA];
Rhagoletis indifferens Curran[RHAGIN];
Rhagoletis mendax Curran[RHAGME];
Rhagoletis ribicola Doane[RHAGRI];
Rhagoletis suavis (Loew)[RHAGSU];
Zeugodacus cucurbitae (Coquillett)[DACUCU].
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]
Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]
Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]
Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]
D. Molusqet

1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pomacea (Perry) [1POMAG]
E. Nematodat
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]
Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], përveç:
Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man)
Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher
[HIRSLO] dhe Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
Longidorus diadecturus Eveleigh dhe Allen [LONGDI]
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]
Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne dhe Allen [NACOBA]
Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]
Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]
Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo
Xiphinema rivesi (popullata jo anëtare të BE-së) Dalmasso [XIPHRI]
Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]
F. Bimë parazitare

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], përveç:
ArceuthobiumazoricumWiens&Hawksworth[AREAZ],ArceuthobiumgambyiFridldheArceuthobiumoxy
cedriDC.M. Bieb. [AREOX]
G. Viruset, viroidet dhe fitoplazmat

1.
2.
3.

Beet curly top virus [BCTV00]
Black raspberry latent virus [TSVBL0]
Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
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4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
Citrus tristeza virus (izolime jo të BE-së) [CTV000]
Citrus leprosis viruses [CILV00]:
CiLV-C[CILVC0];
CiLV-C2 [CILVC2];
HGSV-2[HGSV20];
CitrusstrainofOFV[OFV00](citrusstrain);
CiLV-N sensunovo.
Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]
Potato viruses, viroids dhe phytoplasmas, të tilla si:
Andean potato latent virus[APLV00];
Andean potato mottle virus[APMOV0];
Arracacha virus B, oca strain[AVBO00];
Potato black ringspot virus[PBRSV0];
Potato virus T [PVT000];
Izolimet jo-europiane të viruseve të patates A, M, S, V, X and Y (duke përfshirëYo, Yndhe
Yc) dhe Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000,PVY000
(përfshirë Yo, PVYN00, PVYC00)] dhe [PLRV00].
Satsuma dwarf virus [SDV000]
Tobacco ringspot virus [TRSV00]
Tomato ringspot virus [TORSV0]
Viruses,viroidsdhephytoplasmasofCydoniaMill.,FragariaL.,MalusMill.,PrunusL.,PyrusL.,Ribes
L.,RubusL. dheVitis L., të tilla si:
Blueberry leaf mottle virus[BLMOV0];
Cherry rasp leaf virus[CRLV00];
Peach mosaic virus[PCMV00];
Peachrosettemosaicvirus[PRMV00];
American plum line pattern virus[APLPV0];
Raspberry leaf curl virus[RLCV00];
Strawberry witches’ broom phytoplasma[SYWB00];
Viruset
joevropiane,viroidsdhephytoplasmasofCydoniaMill.,FragariaL.,MalusMill.,PrunusL.,PyrusL.,Ribes
L., Rubus L. dhe Vitis L.
Begomoviruses, përveç:
Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl
New
Delhi
Virus
[TOLCND],Tomatoyellowleafcurlvirus[TYLCV0],TomatoyellowleafcurlSardiniavirus[TY
LCSV],Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl
Axarquia virus[TYLCAX]
Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]
Tomato chocolate virus [TOCHV0]
Tomato marchitez virus [TOANV0]
Tomato mild mottle virus
Tomato Brown Rugose Fruit Virus [TOBRFV]
Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]
Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

26. Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

PJESA B
DËMTUESIT QË DIHET TË JENË HASUR NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË
Nr
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Dëmtuesit karantinorë dhe kodet e tyre të caktuara nga EPPO
A. Bakteret
Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis [CORBMI]
Erwinia amylovora (Burr.) [ERWIAM]
Xanthomonas campestris pv.vesicatoria [XANTCA]
Xanthomonas fragariae [XANTFR]
B. Këpurdhat dhe oomicetet
Cryphonectria parasitica [ENDOPA]
Dothistroma septosporum [SCIRPI]
Entoleuca mammata [HYPOMA]

4.

Glomerella gossypii [GLOMGO]

5.

Gremmeniella abietina [GREMAB]

6.

Plasmopara halstedii [PLASHA]

7.

Verticillium albo-atrum [VERTAA]

8.

Verticillium dahlia [VERTDA]

1.
2.
3.

C. Insektet dhe merimangat
Anthonomus grandis grandis [ANTHGR]
Bemisia tabaci Genn. (popullata jo-europiane) i njohur si vektor i virusit [BEMITA]
Cephalcia lariciphila [CEPCAL]

4.

Daktulosphaira vitifoliae [VITEVI]

5.

Dendroctonus micans [DENCMI]
Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]
Frankinella occidentalis [PERGANDE]

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gilphinia hercyniae(Hartig) [GILPPO]
Gonipterus scutellatus species complex [GONPSC]
Helicoverpa armigera [HELIAR]
Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]
Liriomyza bryoniae [KALTENBACH]
Liriomyza huidobrensis [BLANCHARD]
Liriomyza sativae [LIRISA]
Liriomyza trifolii [BURGESS]
Rhagoletis pomonella (Walsh)[RHAGPO];
Sternochetus mangiferae [CRYPMA]

18.

Thaumetopoea pityocampa [THAUPI]
19. Thrips palmi Karny [THRIPL]
D. Nematodat
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1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
E. Viruset, viroidet dhe fitoplazmat
Apple proliferation mycoplasm
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
Citrus tristeza virus [CTV000]
Plum pox virus [PPV000]
Potato stolbur mycoplasm
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ANEKSI III
LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA DHE DËMTUESIT KARANTINOR PËRKATËS TË ZONËS SË
MBROJTUR DHE KODET PËRKATËSE TË TYRE
Zonat e mbrojtura nga dëmtuesit të renditura në kolonën e tretë të tabelës së mëposhtme mbulojnë
përkatësisht një nga sa vijon:
- të gjithë territorin e shtetit të listuar;
- territorin eshtetit të listuar me përjashtim ato të specifikuara brenda kllapave;
- vetëm pjesën e territorit të shtetit që është specifikuar brenda kllapave.
Nr

Dëmtuesit karantinorë i
zonës së mbrojtur

Kodi
EPPO

Zona të mbrojtura nga dëmtuesit

(a) Bakteret
ERWIAM
1.

Erwinia amylovora
(Burrill)Winslow et al.

(a) Estonia;
(b) Spanja (përveç komuniteteve autonome të
Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, komuniteti autonom i Madridit, Murcia,
Navarra dhe La Rioja, provinca e Guipuzcoa në Vendin
Bask, komarcat e Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell,
Segrià dhe Urgell në provincën e Lleida në Comunidad
autonoma de Catalunya; dhe komunat e Alborache dhe
Turís në provincën e Valencias dhe Comarcas de L'Alt
Vinalopó dhe El Vinalopó Mitjà në provincën e
Alicante në Komunitetin Valencias);
(c) Franca (Korsikë);
(d) Itali (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabria,
Campania (përveç komunave të Agerola, Gragnano,
Lettere, Pimonte dhe Vico Equense në provincën e
Napolit, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara,
Furore, Maiori, Minori , Positano, Praiano, Ravello,
Scala dhe Tramonti në provincën e Salerno-s), Lazio,
Liguria, Lombardia (me përjashtim të provincave të
Milanos, Mantua, Sondrio dhe Varese, dhe komunat
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate,
Nova Milanese dhe Varedo në provincën Monza
Brianza), Marche (përveç komunave Colli al Metauro,
Fano, Pesaro dhe San Costanzo në provincën e Pesaro
dhe Urbino), Molise, Sardenjë, Siçili (përveç komunave
të Cesarò në provincën e Messina , Maniace, Bronte,
Adrano në provincën e Catania dhe Centuripe,
Regalbuto dhe Troina në provincën Enna), Toscana,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (përveç provincave të
Rovigo dhe Venecias, komunat Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. U rbano dhe
Vescovana në provincën e Padovës dhe komunat e
Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore,
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Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone,
Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel
d'Azzano, Ceraologia Veneta, Concamarise, Erbè,
Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza,
Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole
Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana,
Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guào,
Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni
Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo,
Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo,
Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea,
Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zaimella));
(e) Letonia;
(f) Finlanda;
(g) Irlanda (përveç qytetit Galway);
(h) Lituania (përveç komunës së Kėdainiai në rajonin e
Kaunas);
(i) Sllovenia (me përjashtim të rajoneve Gorenjska,
Koroška, Maribor dhe Notranjska, dhe komunat Dol pri
Ljubljani, Lendava,Litija, Moravče, Renče-Vogrsko,
Velika Polana dhe Žužemberk, dhe vendbanimet
Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček,
Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese,
Marlošlo, Malošlo, Maločo. , Muljava, Podbukovje,
Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja
Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec dhe
Znojile pri
Krki në komunën Ivančna Goricë);
(j) Sllovenia (përveç rajoneve Gorenjska, Koroška,
Maribor dhe Notranjska, dhe komunat Dol pri Ljubljani,
Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika
Polana dhe Žužemberk, dhe vendbanimet Fużina,
Gabrovačović, Gorlogjani , Gradiček , Grintovec,
Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo
Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo
Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šenti,
Šenti, Pri Muljavi, Šenti , Veliko Črnelo, Veliko
Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu,
Zagradec dhe Znojile pri Krki në komunën Ivančna
Gorica);
2.

Xanthomonas arboricola
pv.pruni (Smith)
Vauterin et al.

XANTPR

deri më 30 prill 2023: Mbretëria e Bashkuar

(b) Kërpudhat dhe oomycetet

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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1.

Colletotrichum gossypii
Southw

GLOMGO

Greqia

2.

Paraziti i cryphonectria
(Murrill) Barr.

ENDOPA

(a) Republika Çeke;
(b) Irlanda;
(c) Suedi;
(d) Mbretëria e Bashkuar.

3.

4.

Mammata entoleuca
(Wahlenb.) Roxhers
dhe Ju

HIPOMA

(a) Irlanda;

Gremmeniella abietina
(Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlanda

BEMITA

(a) Irlanda;

(b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut).

(c) Insektet dhe këpushat
1.

Bemisia tabaci
Genn.(Popullsi
evropiane)

(b) Suedi;
(c) Mbretëria e Bashkuar.

2.

Cephalcia lariciphila
Wachtl

CEPCAL

(a) Irlanda;
(b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut, Ishulli i
Manit dhe Xhersi).

3.

Dendroctonus micans
Kugelan

DENCMI

(a) Irlanda;
(b) Greqia;
(c) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut, Ishulli i
Manit dhe Xhersi).

4.

5.

Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu

DRYKU

Gilpinia hercyniae Hartig GILPPO

(a) Irlanda;
(b) Mbretëria e Bashkuar.
(a) Irlanda;
(b) Greqia;
(c) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut, Ishulli i
Manit dhe Xhersi).

6.

Gonipterus scutellatus
Gyllenhal

GONPSC

(a) Greqia;
(b) Portugalia (Azores).
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7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a) Irlanda;
(b) Greqia;
(c) Mbretëria e Bashkuar.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a) Irlanda;
(b) Greqia;
(c) Mbretëria e Bashkuar(Irlanda e Veriutdhe Ishulli
i Manit).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a) Irlanda;
(b) Greqia;
(c) Mbretëria e Bashkuar.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a) Irlanda;
(b) Qipro;
(c) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e VeriutdheIshulli
i Manit).

11.
Ips typographus Heer

IPSXTY

(a) Irlanda;
(b) Mbretëria e Bashkuar.

12.

Leptinotarsa decemlineata
Thuaj

LPTNDE

(a) Irlanda;
(b) Spanjë (Ibiza dhe Menorca);
(c) Qipro;
(d) Maltë;
(e) Portugalia (Azorat dhe Madira);
(f) Finlanda (rrethet e Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa,
Satakunta, Turku, Uusimaa);
(g) Suedi (qarqet e Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar dhe Skåne);
(h) Mbretëria e Bashkuar.

13.

Liriomyza bryoniae
(Kalten bach)

LIRIBO

(a) Irlanda;
(b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut).

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

14.

Liriomyza huidobrensis
(Blan chard)

LIRIHU

(a) Irlanda;
(b) deri më 30 prill 2023: Mbretëria e Bashkuar
(Irlandë e Veriut).

15.

Liriomyza trifolii
(Burgess)

LIRITR

(a) Irlanda;
(b) deri më 30 prill 2023: Mbretëria e Bashkuar
(Irlandë e Veriut).

16.

Harkëtari i
Paysandisia (Bur
meister)

PAYSAR

(a) Irlanda;
(b) Maltë;
(c) Mbretëria e Bashkuar.

17.

18.

19.

Rhynchophorus
ferrugineus
(Olivier)

Mangiferae e Sternochetus
Fabricius
Taumetopoea pityocampa
Denis &Shifermüller

RHYCFE

(a) Irlanda;
(b) Portugali (Azore);

CRYPMA

THAUPI

20.

Taumetopoea processionea
L.

THAUPR

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

(c) Mbretëria e Bashkuar.
(a) Spanjë (Granada dhe Malaga);
(b) Portugalia (Alentejo, Algarve dhe Madeira).
(a) deri më 30 prill 2023: Irlanda;
(b) Mbretëria e Bashkuar
(a) Irlanda;
(b) deri më 30 prill 2023: Mbretëria e Bashkuar
(Irlanda e Veriut).
Qipro

(d) Virusi, viroidet dhe fitoplazmat
1.

Beet necrotic yellow
vein virus

BNYVV0

(a) Irlanda;
(b) Franca (Brittany);
(c) Portugalia (Azores);
(d) Finlanda;
(e) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut).

2.
3.

Candidatus Phytoplasma
ulmi
Virusi tristeza e
agrumeve (Izolimet e
BE-së)

PHYPUL

Mbretëria e Bashkuar

CTV000

Malta
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ANEKSI IV
LISTA E DËMTUESVE JO KARANTINOR TË RREGULLUAR TË REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË (DJKRR) DHE BIMËT SPECIFIKE PËR MBJELLJE, ME
KUFIRIN KRITIK
Përmbajtja:
Pjesa A: DJKRR-të në lidhje me farat e bimëve foragjere;
Pjesa B: DJKRR-të në lidhje me farat e drithërave;
Pjesa C: DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues të hardhisë;
Pjesa D: DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues të bimëve zbukuruese dhe bimëve të tjera për
mbjellje të destinuara për qëllime zbukuruese;
Pjesa E: DJKRR-të në lidhje me materialin riprodhues pyjor, përveç farave;
Pjesa F: DJKRR-të në lidhje me farat e perimeve;
Pjesa G: DJKRR-të në lidhje me farat e patateve;
Pjesa H: DJKRR-të në lidhje me farat e bimëve vajore dhe fibrore;
Pjesa I: DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues dhe mbjellës të perimeve, përveç farave;
Pjesa J: DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për
prodhimin e Frutave;
Pjesa K: DJKRR-të në lidhje me farat e Solanum tuberosum;
Pjesa L: DJKRR-të në lidhje me bimët për mbjelljen e Humulus lupulus, përveç farave.
PJESA A
DJKRR-të në lidhje me farat e bimëve foragjere
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për
mbjellje (gjini
ose specie)
Medicago sativa L.

Clavibacter michiganensis
ssp.insidiosus (McCulloch
1925) Davis et al.[CORBIN]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

Kufiri kritik
për farën
parabazë
0%
0%

Kufiri kritik
për
farënbazë
0%
0%

Kufiri kritik
për farën e
certifikuar
0%
0%

PJESA B
DJKRR-të në lidhje me farat e drithërave
Nematodat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të
Afelenkoidet Besseyi Kristie
[APLOBE]

Bimët për
mbjellje (gjini)
ose specie)
Oriza sativa L.
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Kufiri kritk
për farën
parabazë
0%

Kufiri kritik
për
farënbazë
0%
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Kufiri kritik
e farës së
certifikuar
0%

Kërpudhat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të
Gibberella fujikuroi Sawada
[GIBBFU]

Bimët për
mbjellje (gjini)
ose specie)
Oriza sativa L.

Kufiri kritk
për farën
parabazë
Pothuaj e
pastër

Kufiri kritik
për farënbazë

Kufiri kritik
e farës së
certifikuara
Pothuaj e
pastër

Pothuaj e
pastër

PJESA C
DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues të hardhisë
Bakteret
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje përveç
farave (gjini ose specie)

Kufiri kritik për
materialin
primar
shumëzues,
materialin bazë
shumëzues,
materialin e
certifikuar

Kufiri kritik për
materialin
standard

Vitis L.

0%

0%

Kufiri kritik për
materialin
primar
shumëzues,
materialin bazë
shumëzues,
materialin e
certifikuar
0%

Kufiri kritik për
materialin
standard

Pothuaj e pastër

Pothuaj e
pastër

Xylophilus ampelinus
Willems et al. [XANTAM]

Insektet dhe këpushat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRRtë

Bimët për mbjellje
përveç farërave (gjini ose
specie)

Viteus vitifoliae Fitch
[VITEVI]
Viteus vitifoliae Fitch
[VITEVI]

Vitis vinifera L.
Vitis L. përveç jo të
shartuara Vitis vinifera L.

0%

Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashëm si viruse dhe fitoplazmat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRRtë

Arabis mosaic virus
[ARMV00]

Bimët për mbjellje
përveç farave (gjini ose
specie)

Vitis L.
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primar
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0%

Candidatus Phytoplasma
solani Quaglino et al..
[PHYPSO]
Grapevine fanleaf virus
[GFLV00]
Grapevine fleck virus
[GFKV00]

Vitis L.

0%

0%

Vitis mL.

0%

0%

Grapevine leafroll
associated virus 1
[GLRAV1]
Grapevine leafroll
associated virus 3
[GLRAV3]

Vitis L.

0 % për
materialin
primar
shumëzues,
N/A për
materialin bazë
shumëzues dhe
materialin e
certifikuar
0%

Vitis L.

0%

Rootstocks e Vitis
spp.dhe hibridet e tyre,
me përjashtim të
VitisviniferaL.

Nuk aplikohet

0%
0%

PJESA D
DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues të bimëve zbukuruese dhe bimëve të tjera
për mbjellje të destinuara për qëllime zbukuruese
Baktere
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al. [ERWIAM]

Bimët për mbjellje të tjera përveç
farave Amelanchier Medik.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Medik, Crataegus Tourn.ex L.,
Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus Bosc exSpach,
Photinia davidiana Decne.,
Pyracantha M. Roem., Pyrus L.,
Sorbus L.
Bimët për mbjellje përveç farave
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus
salicina
Lindl.
Bimët për mbjellje përveç farave
Citrus L., Citrus L. hibride,
Fortunella Swingle., Fortunella
Swingle. hibride, Poncirus Raf.,
Poncirus Raf. hibride
Bimët për mbjellje përveç farave
Prunus L.

Pseudomonas shiringa pv.persicae
(Prunier, Luisetti &Gardan) Young,
Dye & Wilkie [PSDMPE]
Spiroplasma citri Saglio et
al.[SPIRCI]

Xanthomonas arboricola pv. Pruni
(Smith) Vauterin et al.[XANTPR]
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Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
bimëve zbukuruese
përkatëse dhe
bimëte tjera për
mbjellje të
destinuara për
qëllime zbukurimi
0%
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0%

0%

0%

Xanthomonas euvesicatoria Jones et
al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0%

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones
et al.[XANTGA]

Capsicum annuum L.

0%

Xanthomonas perforans Jones et al.
[XANTPF]
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterinet al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0%

Capsicum annuum L.

0%

Kërpudha dhe oomycetet
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose specie)

Kufiri kritik për
materialin shumëzues
të bimëve zbukuruese
përkatëse dhe bimëte
tjera për mbjellje të
destinuara për
qëllime zbukurimi
0%

Cryphonectria parazite (Murrill) Barr
[ENDOPA]

Bimët për mbjellje përveç farave
Kastanea L.

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Bimët për mbjellje përveç farave
Pinus L.

0%

Dothistroma septosporum (Dorogin)
Morelet [SCIRPI]

Bimët për mbjellje përveç farave
Pinus L.

0%

Lekanosticta acicola (von Thümen)
Sidow
[SCIRAC]

Bimët për mbjellje përveç farave
Pinus L.

0%

Plasmopara halstedii (Farlow)
Berlese & de Toni [PLASHA]

Farat
Helianthus annuus L.

0%

Plenodomus tracheiphilus (Petri)
Gruyter, Aveskamp & Verkley
[DEUTTR]

Bimët për mbjellje përveç farave
Citrus L., Citrus L. hybrids,
Fortunella Swingle, Fortunella
Swingle hybrids, Poncirus Raf.,
Poncirus Raf. hibride
Bimët për mbjellje përveç farave
Chrysanthemum L.

0%

Puçinia horiana P. Hennings
[PUCCHN]

0%

Insektet dhe këpushat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Aculops fuchsiae Keifer [AKUFU]

Bimët për mbjellje përveç farave
Fuchsia L.
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Kufiri kritik për
materialin shumëzues
të bimëve zbukuruese
në fjalë dhe bimë të
tjera për mbjellje të
destinuara për
qëllime zbukurimi
0%
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Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[RHYCFE]

Bimët për mbjellje përveç farave
Beaucarnea Lem., Bougainvillea
Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum
L., Dracaena Vand.ish L., Ficus L.,
Musa L., Pachira Aubl., Palmae,
Sansevieria Thunb., Yucca L.

0%

Bimët për mbjellje, përveç farave
Palmae,për sa i përket gjinive dhe
llojeve të mëposhtme:Areca catechu
L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,
Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.,
Borassus flabellifer L., Brahea armata S.
Watson, Brahea edulis H.Wendl.,
Butia capitata (Mart.) Becc.,
Calamus merrillii Becc., Caryota
maxima Blume, Caryota cumingii
Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis
L., Cocos nucifera L., Corypha utan
Lam., Copernicia Mart., Elaeis
guineensis Jacq., Howea forsteriana
Becc., Jubaea chilensis (Molina)
Baill., Livistona australis C. Martius,
Livistona decora (W. Bull) Dowe,
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,
Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq.,
Phoenix roebeleniiO'Brien, Phoenix
sylvestris (L.) Roxb., Phoenix
theophrasti Greuter, Prit chardia Seem.
& H. Wendl., Ravenea rivularis Jum.&
H.Perrier, Roystonea regia (Kunth)
O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter)
Lodd.ex Schult. & Schult.f., Syagrus
romanzoffiana (Çam.) Xhamman,
Trachycarpus fortunei
(Hook.)H.Wendl., Washingtonia
H.Wendl.

0%

Nematodat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDI]

Allium L.
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Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të bimëve
zbukuruese
përkatëse dhe
bimëte tjera për
mbjellje të
destinuara për
qëllime zbukurimi
0%
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Bimët për mbjellje përveç farave
0%
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss.,
Crocus flavus Weston, Galanthus L.,
Hyacinthus
Tourn.
ex
L,
Hymenocallis Salisb., Muscari Mill.,
Narcissus L., Ornithogalum L.,
Puschkinia Adams, Scilla L.,
Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa
L.
Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashëm si viruse dhe fitoplazmat
DJKRR ose simptomat e
Bimët për mbjellje (gjini ose
Kufiri kritik për
shkaktuara nga DJKRR-të
specie)
materialin shumëzues
të bimëve zbukuruese
përkatëse dhe bimëte
tjera për mbjellje të
destinuara për
qëllime zbukurimi
Bimët për mbjellje përveç farave
Candidatus Phytoplasma mali
0%
Malus Mill.
Seemüller & Schneider [PHYPMA]
Bimët për mbjellje përveç farave
Candidatus Phytoplasma prunorum
0%
Prunus L.
Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Bimët për mbjellje përveç farave
Candidatus Phytoplasma pyri
0%
Pirus L.
Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Bimët për mbjellje përveç farërave
Candidatus Phytoplasma solani
0%
Lavandula L.
Quaglino et al. [PHYPSO]
Bimët për mbjellje përveç farave
Chrysanthemum stunt viroid
0%
Argyranthemum Webb ex Sch.Bip.,
[CSVD00]
Chrysan themum L.,
Bimët për mbjellje përveç farave
Citrus exocortis viroid [CEVD00]
0%
Citrus L.
Bimët për mbjellje përveç farave
Citrus tristeza virus
0%
Citrus
L.,
Citrus
L.
hybrids,
[CTV000](izoluar në BE)
Fortunella Swingle, Fortunella
Swingle hybrids, Poncirus Raf.,
Poncirus Raf. Hibride,
Bimët për mbjellje përveç farave
Impatiens necrotic spot
0%
Begonia x hiemalis Fotsch,
tospovirus[INSV00]
Impatiens L. Hibridët e Guinesë së
Re
Potato spindle tuber viroid
Capsicum annuum L.,
0%
[PSTVD0]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDI]

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Sharka (lija e kumbullës)
Plum pox virus [PPV000]

Bimët e llojeve të mëposhtme të
Prunus L., të destinuara për
mbjellje, përveç farave: Prunus
armeniaca L., Prunus blireiana Andre,
Prunus brigantina Vill., Prunus
cerasifera Ehrh., Prunus cistena
Hansen, Prunus curdica Fenzl dhe
Fritsch., Prunus domestica ssp.
domestica L., Prunus ssp domestica.
insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus
domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
Prunus glandulosa Thunb., Prunus
holosericea Batal., Prunus hortulana
Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus
mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus
maritima Marsh., Prunus mume
Sieb.dhe 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., specietë tjera të Prunus
L. e ndjeshme ndaj virusit plum
pox

Tomato spotted wilt tospovirus
[TSWV00]

Bimët për mbjellje përveç farave
Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum
annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera
L., Impatiens L. New Guinea
Hybrids, Pelargonium L.

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të bimëve
zbukuruese
përkatëse dhe bimëte
tjera për mbjellje të
destinuara për
qëllime zbukurimi
0%

0%

PJESA E
Pjesa E: DJKRR-të në lidhje me materialin riprodhues pyjor, përveç farave
Kërpudha dhe oomycetet
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të
Cryphonectria parazite (Murrill) Barr
[ENDOPA]
Dothistroma pini Hulbari [DOTSPI]

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)
Kastanea sativa Mill.

Kufiri kritik për
materialin
riprodhues pyjor
përkatëse
0%

Pinus L.

0%

Dothistroma septosporum (Dorogin)
Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0%

Lecanosticta acicola (Von Thümen)
Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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PJESA F
DJKRR-të në lidhje me farat e perimeve
Bakteret
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimë për mbjellje
(gjini ose specie)

Kufiri kritik për farën
e
perimeve përkatëse

Clavibacter michiganensis
Ssp.michiganensis(Smith) Dejvis et
al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0%

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
(Smith) Vauterin dhe al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0%

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans
Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0%

XsanthomonaseuvesicatoriaXhons.etal.
[XANTEU]

Capsicum annuum L.,

0%

Solanum lycopersicum L.

Xsanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Capsicum annuum L.,
Xhons. et al [XANTGA]
Solanum lycopersicum L.

0%

Xsanthomonas perforans Xhons. et al.
[XANTPF]

Capsicum annuum L.,

0%

Xanthomonas vesicatoria (Ex Doidge)
Vauterin dhe al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.,

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të
Acanthoscelides obtectus (Thuaj)
[ACANOB]
Bruchus pisorum (Linnaeus)
[BRCHPI]
Bruchus rufimanusBoheman
[BRCHRU]
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDI]

Solanum lycopersicum L.
0%

Solanum lycopersicum L.
Insektet dhe këpushat
Bimët për mbjellje
(gjini ose specie)
Phaseolus coccineus L.,
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.,

Kufiri kritik për
farat e perimeve
përkatëse
0%
0%

Vicia faba L

0%

Nematodat
Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)
Allium cepa L., Allium porrum L

Kufiri kritik për farën
e
perimeve përkatëse
0%

Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashëm si virusin dhe fitoplazmat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

Potato spindle tuber viroid
[PSTVD0]

Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kufiri kritik për
farën e perimeve
përkatëse
0%
0%

Web: www.bujqesia.gov.al

PJESA G
DJKRR në lidhje me farat e patateve
Kufiri kritik për
pasardhësit e
drejtpërdrejtë të farës së
patateve parabazë
PBTC
PB

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për
mbjellje (gjini ose
specie)

Simptomat e
infeksionit me
virus

Solanum tuberosum
L.

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje
(gjini ose specie)

Kufiri kritik për bimën
për mbjelljen e farës së
patateve parabazë
PBTC
PB

Blackleg (Dickeya
Samson et al. Spp.
[1DICKG];Pectobacte
rium Waldee
emend. Hauben et
al. Spp
.[1PECBG])
Candidatus
Liberibacter
solanacearum
Liefting et al.
[LIBEPS]
Candidatus
Phytoplasma solani
Quaglino et al.
[PHYPSO]
Ditylenchus
destructor
Thorne [DITYDE]
Black scurf as
caused by
Thanatephorus
cucumeris (A.B.
Frank) Donk
[RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0%

Solanum tuberosum L.

Powdery scab as
caused by
Spongospora
subterranea

0%

0,5 %

Kufiri
Kufiri për
kritik për pasardhësit
e
pasardhësit
e
drejtpërdrej
të të
drejtpërdre
jtë të farave patateve të
bazë të
farës së
çertifikuar
patateve
4,0 %
10,0 %

Kufiri për
bimët për
mbjelljen e
patateve të
farës së
çertifikuar

Praktikisht i
pastër

Kufiri
kritik për
bimët për
mbjelljen e
patateve
bazë të
farës
Praktikisht i
pastër

0%

0%

0%

0%

Solanum tuberosum L.

0%

0%

0%

0%

Solanum tuberosum L.

0%

0%

0%

0%

Solanum tuberosum L.

0%

Solanum tuberosum L.

0%

1,0 %
duke
prekur
zhardhokët
në më
shumë se
10 % të
sipërfaqes
së tyre
1,0 %
duke
prekur
zhardhokët

5,0 %
duke
prekur
zhardhokët
në më
shumë se
10 % të
sipërfaqes
së tyre
3,0 %
duke
prekur
zhardhokët

5,0 %
duke
prekur
zhardhokët
në më
shumë se
10 % të
sipërfaqes
së tyre
3,0 %
duke
prekur
zhardhokët

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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Praktikisht i
pastër

(Wallr.) Lagerh.
[SPONSU]

Simptomat e
mozaikut të
shkaktuara nga
viruset dhe
simptomat e
shkaktuara nga
leaf roll virus
[PLRV00]
Potato spindle
tuber viroid
[PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0%

në më
shumë se
10 % të
sipërfaqes
së tyre
0,1 %

Solanum tuberosum L.

0%

0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

në më
shumë se
10 % të
sipërfaqes
së tyre
0,8 %

në më
shumë se
10 % të
sipërfaqes
së tyre
6,0 %

0%

0%

Web: www.bujqesia.gov.al

PJESA H
DJKRR-të në lidhje me farat e bimëve vajore dhe fibrore
Kërpudhat dhe oomicetet
DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të
Alternaria linicola
Groves&Skolko
[ALTELI]

Bimët për
mbjellje (gjini
ose specie)
Linum
usitatissimum L.

Boeremiaexigua
var.Linicola
(Naumov&Vassi
ljevsky)
Aveskamp,
Gruyter &
Verkley
[PHOMEL]
Boeremia exigua
var.Linicola(Nau
mov
Vassilje
vsky)
Aveskamp,
Gruyter &
Verkley
[PHOMEL]
Botrytis cinerea de
Bary [BOTRCI]

Linum
usitatissimum
L. - liri

Colletotrichum lini
Vesterdijk
[COLLLI]

Linum
sitatissimum
L.

Diaporthe
caulivora
(Athow &
Caldwell) J.M.
Santos,
Vrandecic &
A.J.L. Phillips
[DIAPPC]
Diaporthe
phaseolorum
var. sojae
Lehman
[DIAPPS]

Glycine max (L.)
Merr

Linum
usitatissimum
L. - farat e lirit

Helianthus
annuus L.,
Linum
sitatissimum L.

Kufiri kritik për
farën parabazë

Kufiri kritik për
farën bazë

Kufiri kritik për
farëne
certifikuar

5%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp
1%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp

5%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp
1%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp

5%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp
1%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp

5%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp

5%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp

5%
5 % e prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var.linicola,
Colletotrichium lini
dhe Fusarium spp

5%

5%

5%

5%
prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var. linicola,
Collet otrichium
lini dhe Fusarium
spp
15 % për
infektim me
kompleksin
Phomopsis

5%
prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var. linicola,
Collet otrichium
lini dhe Fusarium
spp
15 % për
infektim me
kompleksin
Phomopsis

5%
prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var. linicola,
Collet otrichium
lini dhe Fusarium
spp
15 % për
infektim me
kompleksinPhomo
psis

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për
mbjellje (gjini
ose specie)

Fusarium (gjinia
anamorfike) Link
[1FUSAG]
përveç
Fusarium
oxysporum
f.SP.albedinis
(Kill. & Maire)
W.L. Gordon
[FUSAAL] dhe
Fusarium
circinatum
Nirenberg &
O'Donnell
[GIBSI]

Linum
usitatissimumL.

Plasmopara
halstedii
(Farlow) Berlese
& de Toni
[PLASHA]
Sclerotinia
sclerotiorum
(Libert) de Bary
[SCLESC]

Helianthus
annuus L.

Brassica rapa L.
var.Silvestris
(Lam.) Briggs,

Kufiri kritik
për farën
parabazë

Kufiri kritik
për farën bazë

Kufiri kritik
për farë të
certifikuar

5%
prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var. linicola,
Collet otrichium
lini dhe Fusarium
(gjini anamorfike)
Lidhje të tjera
përveç Fusarium
oxysporum
f.SP.albedinis
(Kill. & Maire)
W.L. Gordon dhe
Fusarium circinatum
Nirenberg &
O'Donnell

5%
prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var. linicola,
Collet otrichium
lini dhe Fusarium
(gjini anamorfike)
Lidhje të tjera
përveç Fusarium
oxysporum
f.SP.albedinis
(Kill. & Maire)
W.L. Gordon dhe
Fusarium circinatum
Nirenberg &
O'Donnell

5%
prekur me
Alternaria linicola,
Boeremia exigua
var. linicola,
Collet otrichium
lini dhe Fusarium
(gjini anamorfike)
Lidhje të tjera
përveç Fusarium
oxysporum
f.SP.albedinis
(Kill. & Maire)
W.L. Gordon dhe
Fusarium circinatum
Nirenberg &
O'Donnell

0%

0%

0%

Jo më shumë se 5
sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të një
kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë, të
një madhësie të
specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III, të
vendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Jo më shumë se
5 sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të
një kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë,
të një madhësie
të specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III, të
vendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Jo më shumë se 5
sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të një
kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë, të
një madhësie të
specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III, të
vendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Sclerotinia
sclerotiorum
(Libert) de Bary
[SCLESC]

Brassica napus
L.(partim),
Helianthus
annuus L.

Jo më shumë se
10 sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të
një kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë,
të një madhësie
të specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III, të
vendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Jo më shumë se
10 sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të
një kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë,
të një madhësie
të specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III, të
vendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Jo më shumë se
10 sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të një
kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë, të
një madhësie të
specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III, të
vendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”.

Sclerotinia
sclerotiorum
(Libert) de Bary
[SCLESC]

Sinapis alba L.

Jo më shumë se
5 sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të
një kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë,
të një madhësie
të specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III,
tëvendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Jo më shumë se
5 sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të
një kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë,
të një madhësie
të specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III,
tëvendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Jo më shumë se 5
sklerotia ose
fragmente
sklerotie të
gjetura në një
ekzaminim
laboratorik të një
kampioni
përfaqësues të
çdo grupi farë, të
një madhësie të
specifikuar në
kolonën 4 të
Aneksit III,
tëvendimit nr
875,date,14.12.2
016,” Per
percaktimin e
kritereve te
tregtimit,dhe te
certifikimit te
farerave te
bimeve vajore
dhe fibrore”

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

PJESA I
DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues dhe mbjellës të perimeve, përveç farave
Bakteret
Kufiri kritik për
materialin përkatës
të shumëzimit dhe
mbjelljes të
perimeve

DJKRR ose simptoma të
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Clavibacter michiganensis
Ssp.michiganensis
(Smith) Dejvis dhe al. [CORBMI]
Ksanthomonas [XANTEU]
euvesicatoria Xhons. et al.

Solanum lycopersicum L.

0%

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Ksanthomonas gardneri (ex Šutič
1957) Xhons. dhe al.[XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Ksanthomonas perforans Xhons. dhe
al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Xanthomonas vesicatoria (Ex Doidge)
Vauterin
dhe al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Kërpudhat dhe oomycetet
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Fusarium Link (gjini anamorfike)
[1FUSAG] përveç Fusarium
oxysporum f. sp.albedinis (Vrit.
W.L.Gordon [FUSAAL] dhe
Fusarium circinatum Nirenberg &
O'Donnell [GIBBCI]
Helicobasidium brebissonii
(Desm.)Donk
[HLCBBR]
Stromatinia cepivora Berk.
[SCLOCE]

Asparagus officinalis L.

Kufiri kritikpër
materialin e
shumëzimit dhe
mbjelljes të
perimevepërkatëse
0%

Asparagus officinalis L.

0%

Allium cepa L., Allium fistulosum L.,
Allium porrum L., Allium sativum L.

0%

Verticillium dahliae Kleb.
[VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0%

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Nematodat
Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Kufiri kritik për
materialin e
shumëzues dhe
mbjelljes të
perimeve
përkatës
0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
Allium cepa L., Allium sativumL.
[DITYDI]
Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjajnë me virusin dhe fitoplazmat

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Tomato spotted wilt tospovirus
[TSWV00]
Tomato yellow leaf curl virus
[TYLCV0]
Potato spindle tuber viroid
[PSTVD0]

Allium sativum L.

Tomato spotted wilt tospovirus
[TSWV00]
Tomato yellow leaf curl virus
[TYLCV0]

Kufiri kritik për
materialin e
shumëzues dhe
mbjelljes të
perimeve përkatëse
1%

Allium cepa L., Allium sativum L.

1%

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Capsicum annuum L., Lactuca
sativa L., Solanum lycopersicum L.,
Solanum melongena L.
Solanum lycopersicum L.

0%
0%

PJESA J
DJKRR-të në lidhje me materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për
prodhimin e frutave
Bakteret
DJKRR ose simptomat e shkaktuara
nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Agrobakterium tumefaciens
(Smith&Townsend) Conn
[AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia
L., Malus Mill.,Prunus armeniaca L.,
Prunus avium L., Prunus cerasus L.,
Prunus domestica L., Prunus dulcis D.
A. Webb, Prunus persica (L.) Batsh,
Salicina Prunus Lindley, Pirus L.,
Vaksinium L.
Rubus L.

Agrobakterium Spp. Kon
[1AGRBG]
Candidatus Phlomobacter fragariae
Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
dhe al. [ERWIAM]
Pseudomonas avellanae Janse dhe
al.[PSDMAL]
Pseudomonas savastanoi pv.savastanoi
(Smith) Gardan et al.[PSDMSA]
Pseudomonas shiringa pv.
morsprunorum
(Krimbat) Young, Dye & Wilkie
[PSDMMP]

Shiringa pseudomonas pv.persicae
(Prunier, Luisetti &Gardan) Young,
Dye & Wilkie [PSDMPE]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe pemëve
frutore përkatëse
0%

0%

Fragaria L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farave
Cydonia Mill., Malus Mill., Pirus L.

0%

Corylus avellana L.

0%

Olea europaea L.

0%

Prunus armeniaca L., Prunus avium L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica
L., Prunus dulcis D. A. Webb, Prunus
persica (L.) Batsh, Salicina Prunus
Lindli

0%

Bimët për mbjellje përveç farave
Prunus persica (L.) Batsh, Salicina
Prunus
Lindli

0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Pseudomonas shiringa pv.Shiringa van
Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder)
Dowson [PSDMVF]
Rododokoku e magjeps Tilfordin
[CORBFA]
Spiroplasma citri Saglio et
al.[SPIRCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L., Prunus armeniaca L.

Xanthomonas arboricola pv.Korylina
(Miller, Bollen, Simmons, Gross &
Bars) Vauterin, Hoste, Kersters &
Swings [XANTCY]
Xanthomonas arboricola pv.Juglandi
(Pierce) Vauterin et al.[XANTJU]
Xanthomonas arboricola pv.Pruni
(Smith) Vauterin et al.[XANTPR]

Ksanthomonas campestris pv.Ngjyrues
(Kavara) [XANTFI]
Xanthomonas fragariae Kennedy
& King [XANTFR]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimëve
frutore përkatëse
0%

Prunus armeniaca L.

0%

Rubus L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farërave
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. dhe hibridet e tyre
Corylus avellana L.

0%

Juglans regia L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farërave
Prunus amygladus Batsch, Prunus
armeniaca L., Prunus avium L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica
L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus
salicina Lindley
Ficus carica L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farave
Fragaria L.

0%

0%

0%

Kërpudhat dhe oomycetet
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Armillariella mellea (Vahl) Kummer
[ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga
Mill., Ficus carica L., Juglans regia
L., Malus Mill., Pyrus L
Sidonia oblonga Mill., Juglans regia
L., Malus Mill., Pyrus L.

Chondrostereum purpureum Pouzar
[STERPU]
Colletotrichum acutatum Simmonds
[COLLAC]
Cryphonectria
parasitica
(Murrill) Barr [ENDOPA]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimëve
frutore përkatëse
0%

0%

Fragaria L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farërave
Kastanea sativa Mill.

0%

Diaporthe strumella (Patate të
Ribes L.
skuqura) Fuckel [DIAPST]
Diaporthe vaksini Shear [DIAPVA] Vaksinium L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

0%
0%

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Exobasidium vaccinii (Fuckel)
Woronin [EXOBVA]
Glomerella cingulata (Stoneman)
Spaulding &von Schrenk
[GLOMCI]
Godronia cassandrae (anamorph
Topospora myrtilli) Peck
[GODRCA]
Microsphaera grossulariae (Wallroth)
Léveillé [MCRSGR]
Mycosphaerella punctiformis Verkley
& U.Braun [RAMUEN]
Neofabraea alba Desmazières
[PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson
[PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C.
Tulasne) Samuels & Rossman
[NECTGA]
Peronospora rubi Rabenhorst
[PERORU]
Phytophthora cactorum (Lebert &
Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Vaksinium L.

Phytophthora kambivora (Petri)
Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cinnamomi Rands
[PHYTCN]
Phytophthora citrophthora
(R.E.Smith &E.H.Smith) Leonian
[PHYTCO]
Phytophthora cryptogea Pethybridge &
Lafferty [PHYTCR]
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
[PHYTFR]
Phytophthora nicotianae var.parazite
(Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
Phytophthora spp. de Bary
[1PHYTG]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimëve
frutore përkatëse
0%

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.

0%

Vaksinium L.

0%

Ribes L.

0%

Kastanea sativa Mill.

0%

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.
Sidonia oblonga Mill., Juglans regia
L., Malus
Mill., Pyrus L.

0%

Rubus L.

0%

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L.,
Juglans regia L., Malus Mill., Prunus
armeniaca L., Prunus avium L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica
L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus
salicina Lindley, Pyrus L.
Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0%

Kastanea sativa Mill.

0%

Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.

0%

Pistacia vera L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farave
Fragaria L.

0%

Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Rubus L.

0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

0%
0%

0%

0%

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Plenodomus tracheiphilus (Petri)
Gruyter, Aveskamp & Verkley
[DEUTTR]
Podosphaera aphanis (Wallroth)
Braun &Takamatsu [PODOAP]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz)
Braun &Takamatsu [SPHRMU]
Rhizoctonia fragariae Hussain &
W.E.McKeen [RHIZFR]
Rosellinia necatrix Klolieux
[ROSLNE]
Sclerophora pallida Yao & Spooner
[SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke &
Berthold [VERTAA]

Bimët për mbjellje përveç farërave
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. dhe hibridet e tyre
Fragaria L.

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues dhe
mbjelljes së
perimeve përkatëse
0%
0%

Ribes L.

0%

Fragaria L.

0%

Pistacia vera L.

0%

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.
Corylus avellana L., Cydonia
oblonga Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Pyrus L.

0%

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] Corylus avellana L., Cydonia oblonga
Mill., Fragaria L.Malus Mill., Olea
europaea L., Pistacia vera L., Prunus
armeniaca L., Prunus domestica L.,
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus
salicina Lindley, Pyrus L.

0%

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Aleurothrixus floccosus Maskell
[ALTHFL]
Cecidophyopsis ribis Westwood
[ERPHRI]
Ceroplastes rusci Linnaeus
[CERPRU]
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell
[CHTSFR]
Dasineura tetensi Rübsaamen
[DASYTE]
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
Eriosoma lanigerum Hausmann
[ERISLA]
Parabemisia myricae Kuwana
[PRABMY]
Phytoptus avellanae Nalepa
[ERPHAV]

Insektet dhe këpushat
Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Ribes L.

0%

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimëve
frutore përkatëse
0%
0%

Ficus carica L.

0%

Fragaria L.

0%

Ribes L.

0%

Juglans regia L.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.
Citrus L., Fortunella Swingle dhe
Poncirus
Raf.
Corylus avellana L.

0%
0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

0%
0%

DJKRR-të ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Phytonemus pallidus Banks
[TARSPA]
Pseudaulacaspis pentagona TargioniTozzetti [PSEAPE]

Fragaria L.

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Quadraspidiotus perniciosus
Comstock [QUADPE]

Resseliella theobaldi Barnes
[THOMTE]
Tetranychus urticae Koch
[TETRUR]
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Aphelenchoides besseyi Christie
[APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin
[APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos)
Kristi [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi
(Schwartz) Steiner &Buhrer
[APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDI]
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
Longidorus attenuatus Hooper
[LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man)
Thorne & Swanger [LONGEL]

Makrosoma Hooper Longidorus
[LONGMA]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimëve
frutore përkatëse
0%

Juglans regia L., Prunus armeniaca L.,
Prunus domestica L., Prunus dulcis
(Mill.) D. A. Webb, Prunus persica
(L.) Batsch, Prunus salicina Lindley,
Ribes L.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.
Juglans regia L., Prunus avium L.,
Prunus armeniaca L., Prunus cerasus
L., Prunus domestica L., Prunus dulcis
(Mill.) D. A. Webb, Prunus persica
(L.) Batsch, Prunus salicina Lindley,
Ribes L.
Rubus L.

0%

Ribes L.

0%

Nematodat
Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Bimë për mbjellje përveç farërave
Fragaria L.

0%
0%

0%

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimët
frutore përkatëse
0%

Fragaria L.

0%

Fragaria L.

0%

Fragaria L., Ribes L.

0%

Fragaria L., Ribes L.

0%

Ficus carica L.
Fragaria L., Prunus avium L.,Prunus
cerasus L.,Prunus domestica L., Prunus
persica (L.) Batsch, Prunus salicina
Lindley, Rubus L.
Fragaria L.Prunus avium L.,Prunus
cerasus L.,Prunus domestica L., Prunus
persica (L.) Batsch, Prunus salicina
Lindley, Ribes L., Rubus L.
Fragaria L.Prunus avium L.,Prunus
cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0%
0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

0%

0%

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Meloidogyne arenaria Chitwood
[MELGAR]

Ficus carica L.Olea europaea L.,Prunus
avium L., Prunus armeniaca L., Prunus
cerasus L.,Prunus domestica L.,Prunus
dulcis (Mill.) D.
A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley
Cydonia oblonga Mill., Fragaria L.,
Malus
Mill., Pyrus L.
Ficus carica L.Olea europaea L., Prunus
avium L., Prunus armeniaca L., Prunus
cerasus L., Prunus domestica L.,
Prunus dulcis (Mill.) D.
A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley
Cydonia oblonga Mill., Ficus carica
L.,Malus Mill.Olea europaea L.,
Prunus avium L.,Prunus armeniaca L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica
L., Prunus dulcis (Mill.) D.
A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley, Pyrus L.
Cydonia oblonga Mill., Ficus carica
L.MalusMill.,Pistacia vera L.,Prunus
avium L.,Prunus armeniaca L., Prunus
cerasus L.,Prunus domestica L.,Prunus
dulcis (Mill.) D.
A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley, Pyrus L
Citrus L., Cydonia oblonga Mill.,Ficus
carica L.,Fortunella Swingle, Fragaria
L., Malus Mill., Olea europaea L.,
Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus
aviumL.,Prunus armeniaca L., Prunus
cerasus L.,Prunus domestica L.,Prunus
dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus
persica (L.)Batsch, Prunus salicina
Lindley, Pyrus L
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Fragaria L., Juglans regia L.,Olea
europaea L., Prunus avium L., Prunus
cerasus L., Prunus domestica L.,Prunus
persica (L.) Batsch, Prunus salicina
Lindley, Ribes L., Rubus L.
Pistacia vera L.

Meloidogyne hapla Chitwood
[MELGHA]
Meloidogyne incognita (Kofold &
White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood
[MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Kob)
Filipjev &Schuurmans-Stekhoven
[PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen
[PRATVU]

Tylenchulus semipenetrans Cobb
[TYLESE]
Xiphinema diversicaudatum
(Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Indeksi i Xiphinema Thorne &
Allen [XIPHIN]

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimëve
frutore përkatëse
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

Web: www.bujqesia.gov.al

Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjajnë me virusin dhe fitoplazmat
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Apple chlorotic leaf spot virus
[ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Prunus avium L., Prunus armeniaca L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica L.,
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
Prunus persica(L.) Batsch, Prunus
salicina Lindley,Pyrus L.
Malus Mill.

Apple dimple fruit viroid
[ADFVD0]
Apple flat limb agent [AFL000]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimët
frutore përkatëse
0%

0%
Malus Mill.
0%

Apple mosaic virus [APMV00]

Apple star crack agent
[APHW00]

Corylus
avellanaL.,
Malus
Mill.Prunus avium L., Prunus
armeniaca L., Prunus cerasus L.,
Prunus domestica L., Prunus dulcis
(Mill.) D.
A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley, Rubus L.
Malus Mill.

0%

0%

Apple rubbery wood agent
[ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.
dhe
Pirus L.

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0%

0%
Apple stem-grooving virus
[ASGV00]
Apple stem-pitting virus
[ASPV00]
Apricot latent virus [ALV000]
Arabis mosaic virus [ARMV00]
Aucuba mosaic agent and
blackcurrant yellows agent
combined
Black raspberry necrosis virus
[BRNV00]
Blackcurrant reversion virus
[BRAV00]
Blueberry mosaic associated virus
[BLMAV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill.,
Pyrus L.
Cydonia oblonga Mill.,Malus Mill.,
Pyrus L.
Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.)
Batsch
Fragaria L., Olea europaea L., Prunus
avium L., Prunus cerasus L., Ribes
L., Rubus L.

0%
0%
0%
0%

Ribes L.

0%

Rubus L.

0%

Ribes L.
0%
Vaksinium L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

0%

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Blueberry shock virus
[BLSHV0]
Blueberry shoestring virus
[BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et
al. [PHYPAS]

Vaksinium L.

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të
frutave dhe bimët
frutore përkatëse
0%

Vaksinium L.

0%

Fragaria L.Vaccinium L.

0%

Candidatus Phytoplasma
australienseDavis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0%

Candidatus Phytoplasma fragariae
Valiunas, Staniulis & Davis
[PHYPFG]
Candidatus Phytoplasma mali
Seemüller & Schneider [PHYPMA]
Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Fragaria L.

0%

Bimët për mbjellje përveç farave
Malus Mill.
Bimët për mbjellje përveç farave
Prunus avium L., Prunus armeniaca L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica
L.,Prunus dulcis (Mill.) D. A.
Webb,Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley
Bimët për mbjellje përveç farave
Pirus L.

0%

Candidatus Phytoplasma rubi
Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0%

Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0%

Cherry green ring mottle virus
[CGRMV0]
Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0%

Juglans regia L., Olea europaea L.,
Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0%

Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0%

Cherry necrotic rusty mottle virus
[CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0%

Chestnut mosaic agent

Kastanea sativa Mill.

0%

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Citrus L.,Fortunella
Swingle,Poncirus Raf.

0%

Candidatus Phytoplasma pyri
[PHYPPY]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

0%

0%

0%

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella
Swingle,Poncirus Raf.
Citrus L., Fortunella
Swingle,Poncirus Raf.
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Citrus L.,Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Bimë për mbjellje përveç farërave
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. dhe hibridet e tyre

Citrus impietratura agent [CSI000]
Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]
Virusi i psorosis së agrumeve
[CPSV00]
Citrus tristeza virus [CTV000] (EU
isolates)
Citrus variegation virus [CVV000]

Kufiri kritik për
materialin shumëzues
të frutave dhe bimët
frutore përkatëse
0%
0%
0%
0%
0%

Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
Fragaria L.

0%

Vaksinium L.

0%

Cucumber mosaic virus
[CMV000]
Fig mosaic agent [FGM000]

Ribes L., Rubus L.

0%

Ficus carica L.

0%

Fruit
disorders:
chat
fruit
[APCF00],
green
crinkle
[APGC00], bumpy fruit of Ben
Davis, rough skin [APRSK0], star
crack, russet ring [APLP00], russet
wart
Gooseberry vein banding
associated virus [GOVB00]

Malus Mill.

0%

Ribes L.

0%

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella
Swingle,Poncirus Raf.
Prunus avium L.,Prunus cerasus L.

0%

Myrobalan latent ringspot virus
[MLRSV0]
Olive leaf yellowing associated virus
[OLYAV0]

Prunus domestica L.,Prunus salicina
Lindley
Olea europaea L.

0%

Olive vein yellowing-associated virus
[OVYAV0]

Olea europaea L.

0%

Olive yellow mottling and decline
associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0%

Clover phyllody phytoplasma
[PHYP03]
Cranberry false blossom phytoplasma
[PHYPFB]

Little cherry virus 1 and 2
[LCHV10], [LCHV20])

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

0%

0%

0%

DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Peach latent mosaic viroid
[PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0%

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0%

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0%

Pear blister canker viroid
[PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0%

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0%

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L.,
Prunus cerasifera,Prunus cerasus
L.,Prunus domestica L., Prunus dulcis
(Mill.) D. A. Webb,Prunus persica
(L.) Batsch,Prunu salicina Lindley.
Në rastin e hibrideve Prunus ku
materiali është shartuar në
rootstocks, specie të tjera të
PrunusL. rootstocks të ndjeshme
ndaj virusit plum pox.

0%

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L.,Prunus armeniaca
L.,Prunus cerasus L., Prunus
domestica L.,Prunus dulcis (Mill.) D.
A. Webb,Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley

0%

Prunus necrotic ringspot
virus[PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L.,
Prunus cerasus L., Prunus domestica
L., Prunus dulcis (Mill.) D. A.
Webb,Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindley

0%

Quince yellow blotch agent
[ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0%

Raspberry bushy dwarf virus
[RBDV00]

Rubus L.

0%

Raspberry leaf mottle virus
[RLMV00]

Rubus L.

0%

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)

Raspberry ringspot virus
[RPRSV0]

Fragaria L.,Prunus avium L., Prunus
cerasus L.,
Ribes L., Rubus L.

0%

Raspberry vein chlorosis virus
[RVCV00]

Rubus L.

0%

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0%

Rubus yellow net virus
[RYNV00]
Virusi i krikëllit të luleshtrydhes
[SCRV00]

Rubus L.

0%

Bimë për mbjellje përveç farërave
Fragaria L.

0%

Strawberry latent ringspot virus
[SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L.,Prunus
avium L., Prunus cerasus L.,Prunus
persica (L.) Batsch,Ribes L.,Rubus L.
Bimë për mbjellje përveç farërave
Fragaria L.

0%

Fragaria L.

0%

Fragaria L.

0%

Bimë për mbjellje përveç farërave
Fragaria L.

0%

Bimët për mbjellje të tjera përveç
farave Fragaria L.,Prunus avium
L.,Prunus cerasus L., Rubus L.

0%

Strawberry mild yellow edge virus
[SMYEV0]
Strawberry crinkle virus
[SMOV00]
Strawberry latent ringspot virus
[PHYP75]
Strawberry vein banding virus
[SVBV00]
Tomato black ring virus
[TBRV00]

Kufiri kritik për
materialin
shumëzues të frutave
dhe bimët frutore
përkatëse

0%

PJESA K
DJKRR-të në lidhje me farat e Solanum tuberosum
Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashme me viruse dhe fitoplazma
DJKRR-të
Potato spindle tuber viroid
[PSTVD0]

Bimë për bisë
Solanum tuberosum L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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PJESA L
DJKRR-të në lidhje me bimët për mbjelljen e Humulus lupulus, përveç farave
Kërpudhat dhe oomicetet
DJKRR-të
Verticillium dahliae Kleb.
[VERTDA]
Verticillium joalfalfae Inderbitzin,
H.W.Platt, Bostock, R.M. Davis &
K.V. Subbarao [VERTNO]

Bimët për mbjellje (gjini ose
specie)
Humulus lupulus L.

Kufiri kritik për
për bimët për
mbjellje
0%

Humulus lupulus L.

0%

ANEKSI V
MASAT PËR TË PARANDALUAR PRANINË E DJKRR-VE NË BIMËT SPECIFIKE PËR
MBJELLJE
Përmbajtja
Pjesa A: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi farën e bimës foragjere
1. Inspektimi i të korrave;
2. Mostrimi dhe testimi i farës së bimëve foragjere;
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3. Masat shtesë për disa lloje bimësh.
Pjesa B: Masat në lidhje me farat e drithërave
1. Inspektimi i të korrave;
2. Mostrimi dhe testimi i farës së drithërave;
3. Masa shtesë për farat e Oryza sativa L.
Pjesa C: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialet shumëzues të bimëve
zbukuruese dhe bimëve për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi.
Pjesa D: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi materialin riprodhues pyjor, përveç
farave
1. Inspektime vizuale;
2. Masa për gjenerata ose specie dhe kategori.
Pjesa E: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve nëfarat e perimeve Pjesa F: Masat për
parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi patatet e farës.
Pjesa G: Masat për parandaluar praninë e DJKRR-ve në farat e bimëve vajore dhe fibrore
1. Inspektimi i të korrave;
2. Mostrimi dhe testimi i farës të bimëve vajore dhe fibrore;
3. Masa shtesë për farën e bimëve të vajore dhe fibrore.
Pjesa H: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialin shumëzues dhe materialin
mbjellës, përveç farave.
Pjesa I: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi farat e Solanum tuberosum.
Pjesa J: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi bimët për mbjelljen e Humulus lupulus,
përveç farave.
PJESA A
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi farën e bimës foragjere
1. Inspektimi i të korrave
(1) Istitucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikqyrjen zyrtare të Istitucioni
përgjegjës, do të kryejë inspektime në terren mbi të mbjellat nga të cilat prodhohet fara e bimës
foragjere, në lidhje me praninë e DJKRR-ve, në korrje për të siguruar që prania e DJKRR-ve nuk
i kalon kufiret të përcaktuara në këtë tabelë:
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për mbjellje
(gjini ose specie)
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Kufiri
kritik për
prodhimin
e farës së
certifikuar

Clavibacter
michiganensisssp.insidiosus(Mc
Culloch 1925) Davis et
al.[CORBIN]

Medicago sativa L.

0%

0%

0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0%

0%

0%

Istitucioni përgjegjës, mund të autorizojë inspektorët, përveç operatorëve profesionistë, të kryejnë
inspektime në terren në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare.
(2) Këto inspektime në terren do të kryhen kur gjendja dhe faza e zhvillimit e të korrave lejojnë
një inspektim të përshtatshëm. Do të ketë së paku një inspektim në terren në vit, në kohën më të
përshtatshme për zbulimin e DJKRR-ve përkatëse.
(3) AKVMB-ja përcakton madhësinë, numrin dhe shpërndarjen e pjesëve të fushës që do të
inspektohen në përputhje me metodat e duhura.
Përqindja e të korrave për prodhimin e farës që do të inspektohet zyrtarisht nga Istitucioni
përgjegjës, do të jetë së paku 5%.
2. Mostrimi dhe testimi i farës së bimëve foragjere
(1) Istitucioni përgjegjës, duhet të:
(a) tërheqin zyrtarisht mostrat e farës nga shumë fara të bimësh foragjere;
(b) autorizojë kampionuesit e farave për të kryer mostrim në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen
e tij zyrtare;
(c) krahasojë mostrat e farave të marra vetë me ato të të njëjtit short farë të tërhequr nga
kampionuesit e farave nën mbikëqyrjen zyrtare siç përmendet në pika (b);
(d) mbikëqyrin performancën e mostrimit të farave të parashikuara në pikën (2).
(2) Autoriteti kompetent ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare duhet të mostrojë
dhe testojë farën e bimëve foragjere në përputhje me metodat e fundit ndërkombëtare.
Me përjashtim të mostrimit automatik, autoriteti kompetent do të kontrollojë kampionin e një
proporcioni prej të paktën 5% të pjesëve të farave të futura për certifikim zyrtar. Ky proporcion
do të shpërndahet sa më shumë që të jetë e mundur mbi personat fizikë dhe juridikë që futin farat
për certifikim dhe speciet e futura, por gjithashtu mund të synojë eliminimin e dyshimeve
specifike.
(3) Për mostrim automatik, do të zbatohen procedurat e përshtatshme dhe do të mbikëqyret
zyrtarisht.
Për ekzaminimin e farës për certifikim, mostrat do të merren nga lote homogjene. Për sa i përket
peshës së lotit dhe mostrës, tabela e Zbatohet Shtojca III e Direktivës 66/401/KEEdhe legjislacioni
jonë për përcaktimin e kritereve të tregtimit, certifikimit dhe testimit, të varieteteve të farerave
foragjere.
3. Masa shtesë për disa lloje bimësh
Institucioni përgjegjës, ose operatorët profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, duhet të kryejnë inspektimet e mëposhtme shtesë ose të ndërmarrin ndonjë veprim
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tjetër për disa specie bimore për të siguruar që kërkesat, në lidhje meDJKRR-të përkatëse dhe
bimët për mbjelljen, të përmbushen.
(1) farat parabazë, bazë dhe të certifikuara të Medicago sativa L. për të parandaluar praninë e
Clavibacter michiganensis ssp.insidiosus,dhe për të siguruar se:
(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura si të pastra nga Clavibacter michiganensis
spp. insidiosus; ose
(b) kultura është rritur në tokë në të cilën asnjë kulturë e mëparshme Medicago sativa L. nuk
ka qenë e pranishme gjatë tre viteve të fundit para mbjelljes dhe nuk ka simptoma të
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus janë vërejtur gjatë inspektimit në terren në vendin
e prodhimit ose nuk ka simptoma të Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus janë vërejtur
në çdo kulturë Medicago sativa L. ngjitur me të, gjatë mbjelljes së mëparshme; ose
(c) kultura i përket një varieteti të njohur si shumë rezistent ndaj Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus dhe përmbajtja e materies inerte nuk duhet të kalojë 0,1 % ndaj peshës;
(2) fara parabazë, bazë dhe e certifikuar e Medicago sativa L. për të parandaluar praninë e
Ditylenchus dipsaci dhe për të konstatuar se:
(a) asnjë simptomë e Ditylenchus dipsaci nuk është vërejtur në vendin e prodhimit gjatë
mbjelljes së mëparshme dhe asnjë kulture pritëse kryesore nuk është rritur gjatë dy viteve të
mëparshme në vendin e prodhimit dhe janë marrë masat e duhura higjienike për të
parandaluar infektimin e vendi i prodhimit; ose
(b) asnjë simptomë e Ditylenchus dipsaci nuk është vërejtur në vendin e prodhimit gjatë
mbjelljes së mëparshme dhe asnjë Ditylenchus dipsaci nuk është hasur nga testet
laboratorike në një kampion përfaqësues; ose
(c) farat i janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm fizik ose kimik kundër Ditylenchus
dipsaci dhe janë konfirmuar të pastëra nga ky dëmtues pas testeve laboratorike në një
kampion përfaqësues.
PJESA B
Masat në lidhje me farën e drithërave
1. Inspektimi i të korrave
(1) Institucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, kryen inspektime në terren në kulturën nga e cila është prodhuar fara e drithërave, për të
konfirmuar se prania e DJKRR-ve nuk i kalon kufijtë e përcaktuar. në këtë tabelë:

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për
mbjellje
(gjini ose
specie)

Kërpudhat dhe oomycetet
Kufiri kritik për
Kufiri kritik për
prodhimin e farës
prodhimin e farës
parabazë
bazë
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Gibeerella
fujikuroi
Sawada
[GIBFU]

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Aphelenchoide
besseyi Kristi
[APLOBE]

Oriza sativa Jo më shumë se 2
bimë
L.
simptomatike për
200 m2 të parë
gjatë inspektimeve
në terren në kohë
të përshtatshme të
një kampioni
përfaqësues të
bimëve në çdo
kulturë.

Bimët për
mbjellje
(gjini ose
specie)
Oriza sativa
L.

Jo më shumë se 2
bimë
simptomatike për
200 m2 të parë
gjatë inspektimeve
në terren në kohë
të përshtatshme të
një kampioni
përfaqësues të
bimëve në çdo
kulturë.

Nematodat
Kufiri kritik për
Kufiri kritik për
prodhimin e farës
prodhimin e farës
parabazë
bazë
0%

0%

Fara e certifikuar e
gjeneratës së parë
(C1):
Jo më shumë se 4
bimë simptomatike
për 200 m2 të parë
gjatë inspektimeve
në terren në kohë të
përshtatshme të një
kampioni
përfaqësues të
bimëve në çdo
kulturë.
Fara e certifikuar e
gjeneratës së dytë
(C2):
Jo më shumë se 8
bimë simptomatike
për 200 m2 të parë
gjatë inspektimet në
terren në momentet
e duhura të një
kampioni
përfaqësues të
bimët në çdo
kulturë.
Kufiri kritik për
prodhimin e farës së
certifikuar
0%

Institucioni përgjegjës mund të autorizojë inspektorë, përveç operatorëve profesionistë, që të kryejnë
inspektimet në terren në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare.
(2) Këto inspektime në terren do të kryhen kur gjendja dhe faza e zhvillimit të kulturës lejojnë një
kontroll adekuat.
Duhet të ketë të paktën një inspektim në terren në vit, në kohën më të përshtatshme për zbulimin e
DJKRR-ve përkatëse.
(3) Institucioni përgjegjës do të caktojë madhësinë, numrin dhe shpërndarjen e pjesëve të fushës që
do të kontrollohet në përputhje me metodat përkatëse.
Përqindja e kulturave për prodhimin e farës të jetë zyrtarisht i inspektuar nga autoriteti kompetent
duhet të jetë së paku 5 %.
2. Mostrimi dhe testimi i farës së drithërave
(1) Institucioni përgjegjësdo të:
(a) tërhiqni zyrtarisht mostrat e farës nga shumë fara drithërash
(b) autorizojë kampionuesit e farës që të kryejnë mostrime në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen
zyrtare;
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(c) krahasojë kampionët e farës të marra vetë me ato të të njëjtit lot farë të nxjerrë nga kampionuesit
e farërave nën mbikëqyrjen zyrtare siç referohet në pikën (b);
(d) mbikëqyrë performancën e kampionuesve të farës siç parashikohet në pika (2).
(2) Institucioni përgjegjësose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare do të mostrojë dhe
testojë farën e drithërave në përputhje me metodat moderne ndërkombëtare.
Me përjashtim të mostrimit automatik, institucioni përgjegjës do të kontrollojë kampionin e një
proporcioni prej të paktën 5% të pjesëve të farave të futura për certifikim zyrtar. Ky proporcion do të
shpërndahet sa më shumë që të jetë e mundur mbi personat fizikë dhe juridikë që futin farat për
certifikim dhe speciet e futura, por gjithashtu mund të synojë eliminimin e dyshimeve specifike.
(3) Për marrjen e mostrave automatike do të zbatohen procedura përkatëse dhe do të mbikëqyret
zyrtarisht.
Për ekzaminimin e farës për certifikim, mostrat do të merren nga lote homogjene. Për sa i përket
sasisë dhe peshave të mostrës, do të zbatohen dispozitat e tabelës së Aneksit III të Direktivës
66/402/EECdhe legjislacioni jonë për përcaktimin e kritereve të tregtimit, certifikimit dhe testimit, të
varieteteve të fareraveforagjere.
3. Masat shtesë për farat e Oryza sativa L.
Institucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, do të kryejë inspektimet shtesë të mëposhtme ose do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të
siguruar që kërkesat në lidhje me DJKRR-të përkatëse për farën e Oryza sativa L. janë plotësuar:
Farat e Oryza sativa L. duhet të plotësojnë një nga kërkesat e mëposhtme:
(a) e ka origjinën në një zonë të njohur si të lirë nga Aphelenchoides besseyi;
(b) është testuar zyrtarisht nga autoritetet kompetente me anë të testeve të duhura nematologjike në
një kampion përfaqësues nga çdo pjesë dhe kanë rezultuar të pastra nga Aphelenchoides besseyi;
(c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm me ujë të nxehtë ose trajtim tjetër të përshtatshëm
kundër Aphelenchoides besseyi.
PJESA C
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialet shumëzues të bimëve
zbukuruese dhe bimëve për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi
Masat e mëposhtme do të merren në lidhje me DJKRR-të, përkatëse dhe:
Institucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, do të kryejë kontrolle dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat,
në lidhje me DJKRR-të dhe bimët përkatëse për mbjellje, të parashikuara në tabelën e mëposhtme,
janë përmbushur.

Bakteret
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të
Erwinia
Bimët për mbjellje përveç farave
amylovora
(Burrill)
Amelanchier Medik., Chaenomeles
Winslow et al.
Lindl., Cotoneaster Medik.,
Crataegus Tourn. ex L.,Cydonia
Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus Bosc ex Spach, Photinia
davidiana Decne.,Pyracantha M.
Roem., Pyrus L., Sorbus L.

Pseudomonas
syringae pv.
persicae (Prunier,
Luisetti &.
Gardan) Young,
Dye & Wilkie

Bimë për mbjellje përveç farave

Spiroplasma
citri Saglio

Bimët për mbjellje përveç farave

Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina Lindl.

Citrus L., Citrus L. hibride,
Fortunella Swingle., Fortunella
Swingle. hibride, Poncirus Raf.,
Poncirus Raf. hibride

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kërkesat

(a) bimët janë prodhuar në zonat e njohura si të
pastra nga Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
etal.;
ose
(b) bimët janë rritur në një vend prodhimi që ka
qenë vizualisht inspektuar në një kohë të
përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë
sezonit të fundit të rritjes për zbulimin e atij
dëmtuesi dhe bimët që shfaqin simptoma të atij
dëmtuesi, dhe çdo bimë bujtëse përreth, janë
hequr dhe shkatërruar menjëherë.
a) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të
pastër nga Pseudomonas shiringa pv. persicae
(Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye &
Wilkie;
ose
b) bimët janë rritur në një vend prodhimi që
gjendet i pastër nga Pseudomonas syringae pv.
persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye
& Wilkie gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes
nga inspektimi vizual, dhe çdo bimë simptomatike
në afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
ose
c) jo më shumë se 2% e bimëve në lot kanë
shfaqur simptoma gjatë inspektimeve vizuale, në
kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin
gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe ato bimë
simptomatike dhe çdo bimë simptomatike në afërsi
janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
Bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë
inspektuar vizualisht, në kohën më të përshtatshme
për të zbuluar dëmtuesin, dhe kanë rezultuar të
pastra nga Spiroplasma citri Saglio, dhe
a) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të lira
nga Spiroplasma citri Saglio, ose
b) vendi i prodhimit ka rezultuar i pastër nga
Spiroplasma citri Saglio gjatë sezonit të fundit të
plotë të rritjes nga inspektimi vizual i bimëve, në
kohën më të përshtatshme për të zbuluar
dëmtuesin gjatë sezonit të fundit të rritjes; ose
(c) jo më shumë se 2% e bimëve kanë shfaqur
simptoma gjatë një inspektimi vizual në kohën e
duhur për të zbuluar dëmtuesin gjatë sezonit të
fundit të rritjes, dhe të gjitha bimët e infektuara
janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të
Xanthomonas
arboricola
pv.Pruni
(Smith)
Vauterin et
al.

Bimët për mbjellje

Bimët për mbjellje përveç farërave
Prunus L.

Kërkesat

(a) bimët janë prodhuar në një zonë të
njohur si të pastër nga Xanthomonas
arboricola pv.pruni Vauterin et al.; ose
(b) bimët janë rritur në një vend prodhimi
që gjendet i pastër nga Xanthomonas
arboricola pv. pruni Vauterin etj. gjatë
sezonit të fundit të plotë të rritjes me
inspektim vizual, dhe ndonjë bimët
simptomatike në afërsi, dhe bimët fqinje,
janë hequr dhe shkatërruar menjëherë,
përveç nëse ato janë testuar në bazë të një
kampioni
përfaqësues
të bimëve
simptomatike dhe në ato teste tregohet se
simptomat
nuk
shkaktohen
nga
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Vauterin et al.; ose
(c) jo më shumë se 2% e bimëve në lot
kanë
shfaqur
simptoma
gjatë
inspektimeve vizuale në kohë të
përshtatshme gjatë sezonit të fundit të
rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe
çdo bimë simptomatike në vendin e
prodhimit dhe në afërsi, dhe bimët
kufizuese janë hequr dhe shkatërruar
menjëherë nëse nuk testohen, në bazë të
një kampioni përfaqësues të bimëve
simptomatike dhe në ato teste
konfirmohet
se
simptomat
nuk
shkaktohen nga Xanthomonas arboricola
pv. pruni Vauterin et al.; ose
(d) në rastin e specieve me gjelbërim të
përhershëm, bimët janë inspektuar
vizualisht,
përpara
lëvizjes
dhe
kanërezultuar të pastra nga simptomat e
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Vauterin etj.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të

Xanthomon
aseuvesicat
oria Jones
et al.

Kërkesat

Bimët për mbjellje

Capsicum annuum L.

(1) Në rastin e farave:
(a) farat e kanë origjinën në zonat e
njohura si të pastra nga
Xanthomonas
euvesicatoria
Jones et al.;
ose
(b) nuk ka simptoma të sëmundjes
së shkaktuar nga Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al. janë
vëzhguar në inspektimet vizuale
në kohë të përshtatshme për të
zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit të
plotë të vegjetacionit të bimëve
në vendin e prodhimit;
ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit
zyrtar për Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al. në një mostër përfaqësuese
dhe duke përdorur metoda të
përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin
apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe
në këto teste kanë rezultuartëtë pastra
nga Xanthomonas euvesicatoria Jones
et al.

(2) Në rastin e bimëve të ndryshme nga
farat:
(a) fidanët janë rritur nga farat që
plotësojnë kërkesat e përcaktuara në
pikën (1) të këtij shënimi;
dhe
(b) bimët e reja janë mbajtur në kushte
të përshtatshme higjienike për të
parandaluar infeksionin.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të
Xanthomona
s gardneri
(ex Šutič)
Jones et al.

Bimët për mbjellje

Capsicum annuum L.

Kërkesat

(1) Në rastin e farave:
(a) farat e kanë origjinën në zonat e
njohura të lira nga Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jones et al.;
ose
(b) asnjë simptomë e sëmundjes e
Xanthomonas
shkaktuar
nga
gardneri (ex Šutič) Jones et al.janë
vëzhguar në inspektime vizuale në
kohë të përshtatshme gjatë ciklit
të plotë të vegjetacionit të bimëve
në vendin e prodhimit;
ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit
zyrtar për Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones et al.në një mostër
përfaqësuese dhe duke përdorur
metoda të përshtatshme (nëse
ndjek ose jo një trajtim të
përshtatshëm), dhe kanë rezultuar
në këto teste për të pastra nga
Xanthomonas gardneri (ex Šutič)
Jones et al.
(2) Në rastin e bimëve të tjera përveç
farave:
(a) farërat janë rritur nga farërat që
përmbushin kërkesat e përcaktuara
në pikën (1) të kësaj hyrjeje;
dhe
(b) bimët e reja janë mbajtur në
kushte higjienike të përshtatshme
për të parandaluar infektimin.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Xanthomonas
gardneri(ex
Šutič) Jones et
al.

Bimët për mbjellje

Capsicum annuum L.

Kërkesat

(1) Në rastin e farave:
(a) farat e kanë origjinën në zonat e
njohura të pastra nga Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jonesetal.;
ose
(b) nuk ka simptoma të sëmundjes së
shkaktuar nga Xanthomonas
gardneri (ish Šutič) Jones et al.
janë vëzhguar në inspektimet
vizuale në kohën e duhur
herë gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të
bimëve në vendin e prodhimit;
ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit
zyrtar për Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones et al. në një
mostër përfaqësuese dhe duke
përdorur metodat e duhura (qoftë
duke ndjekur apo jo një trajtim të
përshtatshëm), dhe në këto teste
kanë rezultuar se janë të pastra
nga Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al.
(2) Në rastin e bimëve të tjera përveç
farave:
(a) farat janë rritur nga farat që
përmbushin
kërkesat
e
përcaktuara në pikën (1) të kësaj
hyrjeje;
dhe
(b) bimët e reja janë mbajtur në
kushte të përshtatshme higjienike
për të parandaluar infeksionin.

Xanthomonas
perforans Jones
et al.

Capsicum annuum L.

(1) Në rastin e farave:
(a) farat e kanë origjinën në zonat e
njohura të pastra nga Xanthomonas
perforans Jones et al.;
ose

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat

(b) asnjë simptomë e sëmundjes të
shkaktuar nga Xanthomonasperforans
Jones et al. janë vërejtur në
inspektimet vizuale në kohë të
përshtatshme gjatë ciklit të plotë të
vegjetacionit të bimëve nëvendine
prodhimit;
ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar
për Xanthomonas perforans Jones et
al. në një mostër përfaqësuese dhe
duke
përdorur
metoda
të
përshtatshme (qoftë duke ndjekur apo
jo një trajtim të përshtatshëm), dhe
janë konfimuar në këto teste të jenë
pa Xanthomonas perforans Jones et
al.
(2) Në rastin e bimëve të tjera përveç
farave:
(a) farat janë rritur nga farat që
përmbushin kërkesat e përcaktuara
në pikën (1) të kësaj hyrjeje;
dhe
(b) bimët e reja janë mbajtur në
kushte higjienike të përshtatshme
për të parandaluar infektimin.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRRtë
Xanthomonas
vesicatoria (ex
Doidge)
Vauterin et al.

Bimët për mbjellje

Capsicum annuum L.

Kërkesat

(1) Në rastin e farave:
(a) farat e kanë origjinën në zonat e
njohura të pastra nga Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et
al.;
ose
(b) nuk ka simptoma të sëmundjes së
shkaktuar nga Xanthomonas
vesicatoria
(p.sh
Doidge)
Vauterin et al. janë vërejtur në
inspektimet vizual, në kohë të
përshtatshme gjatë ciklit të plotë
të vegjetacionit të impiantet në
vendin e prodhimit;
ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit
zyrtar
për
Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin
et al. në një mostër përfaqësuese
dhe duke përdorur metoda të
përshtatshme (qoftë duke ndjekur
apo
jo
një
trajtim
të
përshtatshëm), dhe në këto teste
janë konfirmuar se janë pastra nga
anthomonas
vesicatoria
(ex
Doidge) Vauterin et al.
(2) Në rastin e bimëve të tjera përveç
farave:
(a) farërat janë rritur nga farërat që
përmbushin
kërkesat
e
përcaktuara në pikën (1) të kësaj
hyrjeje;
dhe
(b) bimët e reja janë mbajtur në
kushte higjienike të përshtatshme
për të parandaluar infektimin.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Kërpudhat dhe oomicetet
DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Cryphonectr
ia parasitica
(Murrill) Barr

Bimët për mbjellje

Kastanea L.

Kërkesat

(a) bimët janë prodhuar në zona të njohura
si të pastra nga Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr;
ose
(b) nuk
ka
pasur
simptoma
të
Cryphonectria para sitica (Murrill)
Barrvëzhguar në vendin e prodhimit që
nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të
vegjetacionit;
ose

Dothistroma
pini
Hulbary,

Pinus L.

Dothistroma
septosporum
(Dorogin)
Morelet
Lecanosticta
acicola (von
Thümen)
Sidow

Plasmopara
halstedii
(Farlow)
Berlese &de
Toni

Farat e Helianthus annuus L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(c) bimët që shfaqin simptoma të Crypho
nectria parasitica (Murrill) Barr janë
hequr, dhe bimët e mbetura janë
inspektuar në intervale javore dhe nuk
janë vërejtur simptoma në vendin e
prodhimit për të paktën tre javë përpara
lëvizjes.
(a) bimët e kanë origjinën në zonat e njohura
të lira nga Dothistroma pini Hulbary,
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet dhe
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;
ose
(b) asnjë simptomë e needle blight, të
shkaktuara nga Dothistroma pini Hulbary,
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet
ose Lecanosticta acicola (von Thümen)
Sydow, nuk është vërejtur në vendin e
prodhimit ose në afërsi të tij që nga fillimi i
ciklit të fundit të plotë të bimësi;
ose
(c) janë kryer trajtime të përshtatshme kundër
needle blight, të shkaktuar nga Dothistroma
pini Hulbary, Dothistroma septosporum
(Dorogin) Morelet ose Lecanosticta acicola
(von Thümen) Sydow, dhe bimët janë
inspektuar përpara lëvizjes dhe kanë
rezultuar pa simptoma të needle blight.
(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura si
të pastra ngaPlasmopara halstedii (Farlow)
Berlese& de Toni;
ose

Web: www.bujqesia.gov.al

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat
(b) asnjë simptomë e Plasmopara
halstedii(Farlow) Berlese & de Toni janë
vërejtur nëvendin e prodhimit të farërave
në të paktëndy inspektime në kohë të
përshtatshme, për të zbuluar dëmtuesit
gjatë sezonit të rritjes;
ose
(c) (i) vendii prodhimit të farëraveka
qenë subjekt i të paktën dy inspektimeve
në kohë të përshtatshme për të zbuluar
dëmtuesit, gjatë sezonit të rritjes;
dhe
(ii)
jo më shumë se 5 % e bimëve
kanë shfaqur simptoma të Plasmopara
halstedii
(Farlow)Berlese&de
Tonigjatëkëtyre inspektimeve, dhe të
gjitha bimët që tregojnë simptoma të
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de
Toni janë hequr dhe shkatërruar
menjëherë pas inspektimit;
dhe
(iii)
në inspektimin përfundimtar nuk
janë gjetur bimë që tregojnë simptoma të
halstedii
(Farlow)
Plasmopara
Berlese& de Toni;
ose
(d) (i) vendiiprodhimit të farërave ka
qenë subjekt i të paktën dy inspektimeve
në kohë të përshtatshme për të zbuluar
dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes;
dhe
(ii)
të gjitha bimët që tregojnë
simptoma të Plasmopara halstedii
(Farlow) Berlese & de Toni janë hequr
dhe
shkatërruar
menjëherë
pas
inspektimit;
dhe
(iii)
në inspektimin përfundimtar,nuk
janë gjetur bimë që tregojnë simptoma të
Plasmopara
halstedii
(Farlow)Berlese&de Toni, dhe një mostër
përfaqësuese nga çdo lotështëtestuar
dhegjetur e pastër ngaPlasmopara halstedii
(Farlow) Berlese & de Toni;
ose
(e) farati janënënshtruarnjë trajtimi të
përshtatshëm i cili është demonstruar të
jetë efektiv kundër të gjitha tendosjeve të
njohura të Plasmoparahalstedii(Farlow)
Berlese & de Toni.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Plenodomus
tracheiphilus
(Petri)Gruyter,
Aveskamp
&Verkley

Puçinia horiana
P.Henings

Bimët për mbjellje

Citrus L.,CitrusL.
hybrids,Fortunella Swingle,
Fortunella Swingle hybrids,
Poncirus Raf., Poncirus Raf.
hibride

Chrysanthemum L.

Kërkesat

(a) bimët janë prodhuar në zonat e njohura si të pastra
ngaPlenodomus
tracheiphilus
(Petri)
Gruyter,
Aveskamp &Verkleys;
ose
(b) bimët janë rritur në një vend prodhimi që u gjet
pa nga Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter,
Aveskamp & Verkley gjatë sezonit të fundit të
plotë të rritjes, nga të paktën dy inspektime vizuale
në kohë të përshtatshme, gjatë atij sezoni në rritje,
dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr
dhe shkatërruar menjëherë;
ose
(c) jo më shumë se 2% e bimëve në lot që shfaqin
simptoma gjatë të paktën dy inspektimeve vizuale në
kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë
sezonit të fundit të rritjes, dhe ato bimë simptomatike
dhe çdo bimë tjetër simptomatike në afërsi janë hequr
dhe shkatërruar. menjëherë.
(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë
inspektuar të paktën çdo muaj gjatë tre muajve të
mëparshëm dhe nuk janë parë simptoma në vendin
e prodhimit;
ose
(b) bimët mëmë që shfaqin simptoma janë hequr
dhe shkatërruar, së bashku me bimët brenda një
rrezeje 1m, dhe një trajtim i përshtatshëm fizik ose
kimik është zbatuar për bimët që janë inspektuar
përpara lëvizjes dhe janë gjetur të lira nga
simptoma.

Insektet dhe këpushat
DJKRR ose
simptomat e
Bimët për mbjellje
shkaktuara
nga DJKRR-të
Akulops
Bimët për mbjellje përveç farës
fuchsiae
Keifer
Fuchsia L.

Kërkesat
(a) bimët janë prodhuar në zona që dihet se janë të
pastra nga Aculops fuchsiae Keifer;
ose
(b) nuk është parë asnjë simptomë në bimë, ose në
bimët amë nga e cila rrjedhin, gjatë inspektimeve
vizuale në vendin e prodhimit gjatë sezonit të
mëparshëm të rritjes, në kohën më të përshtatshme
për të zbuluar dëmtuesin; ose
(c) është aplikuar më parë trajtimi i duhur kimik ose
fizik lëvizje, pas së cilës bimët janë inspektuar dhe
nuk janë gjetur simptoma të dëmtuesit.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

DJKRR ose
simptomat e
Bimët për mbjellje
shkaktuara
nga DJKRR-të
Opogona
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm.
sacchari
exJuss.,
Crassula L., CrinumL.,Dracaena
Bojer
Vand.ish L.,FicusL., Musa L.,Pachira Aubl.,
Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

Rhynchophor
us ferrugineus
(Olivier)

Kërkesat

(a) bimët janë prodhuar në zona të
njohura se janë të pastra nga
Opogona sacchari Bojer; ose
(b) bimët janë rritur në një vend
prodhimi në të cilin nuk janë
vërejtur simptoma ose shenja të
Opogona sacchari Bojer në
inspektimet vizuale të kryera të
paktën çdo tre muaj gjatë një
periudhe prej të paktën gjashtë
muajsh përpara lëvizjes; ose
(c) zbatohet një regjim në vendin
e
prodhimit
që
synon
monitorimin dhe shtypjen e
popullatës së Opogona sacchari
Bojer dhe heqjen e bimëve të
infektuara dhe çdo pjesë është
inspektuar vizualisht, në kohën
më të përshtatshme për të zbuluar
dëmtuesin, përpara lëvizjes dhe
gjetjes pa simptoma të Opogona
sacchari Bojer.
Bimët për mbjelljen e Palmae, përveç frutave
(a) bimët janë rritur gjatë gjithë
dhe farave, që kanë një diametër të kërcellit në
jetës së tyre në një zonë e cila
bazën mbi 5 cm dhe që u përkasin gjinive dhe
është përcaktuar si e pastër
llojeve të mëposhtme:
nga
Rhynchophorus
Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb)
ferrugineus (Olivier) nga
Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,
organi zyrtar përgjegjës në
Borassus flabellifer L., Brahea armata S.
përputhje me Standardet
Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia
Ndërkombëtare për Masat
capitata(Mart.) Becc., Calamus merrillii
Fitosanitare;
Becc.,Caryota cumingii Lodd. ex Mart.,
(b) bimët janë rritur në dy vitet
Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis
para lëvizjes së tyre në një
L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart.,
zonë brenda vendit me
Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq.,
mbrojtje të plotë fizike
Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina)
kundër
futjes
së
Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona
Rhynchophorus ferrugineus
decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia
(Olivier), ose në një zonë
(Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
brenda vendit ku janë kryer
canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L.,
trajtimet
e
duhura
Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii
parandaluese aplikuar, në
O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,
lidhje me atë dëmtues;
Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. (c) bimët i janë nënshtruar
& H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H.
inspektimeve vizuale të
Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook,
kryera të paktën një herë në
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. &
katër muaj, duke konfirmuar
Schult.f., Syagrus romanzoffiana
pastërtin e atij materiali nga
(Çam.)Xhamman, Trachycarpus fortunei
Rhynchophorus ferrugineus
(Hook.) H.Wendl., Washingtonia H. Wendl.
(Olivier).
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Nematodat
DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të
Ditylenchus
Allium sp. L.
dipsaci
(Kuehn)
Filipjev

Ditylenchus
dipsaci
(Kuehn)
Filipjev

Bimët për mbjellje përveç farës
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss.,
Crocus flavus Weston, Galanthus L.,
Hyacinthus Tourn. ex L.,
Hymenocallis Salisb., Muscari Mill.,
Narcissus L., Ornithogalum L.,
Puschkinia Adams, Sternbergia
Waldst. &Kit., Scilla L., Tulipa L.

Kërkesat

(a) bimët ose bimët që prodhojnë fara
janë inspektuar dhe asnjë simptomë e
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nuk
është vërejtur në parcelë që nga fillimi i
ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit;
ose
(b) bulbat janë gjetur pa simptoma të
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, në
bazë të inspektimeve vizuale të kryera në
kohën më të përshtatshme për të zbuluar
dëmtuesin, dhe janë paketuar për t'u
shitur te konsumatori përfundimtar.
(a) bimët janë inspektuar dhe nuk janë
vërejtur simptoma të Ditylenchus
dipsaci Kuehn) Filipjev në parcelë që
nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të
vegjetacionit; ose
(b) bulbat janë gjetur pa simptoma të
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
në bazë të inspektimeve vizuale të
kryera në kohën më të përshtatshme
për të zbuluar dëmtuesin, dhe janë
paketuar për t'u shitur te konsumatori
përfundimtar.

Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjajnë me virusin dhe fitoplazmat
DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Candidatus
Bimët për mbjellje përveç farërave
Phytoplasma Malus Mill.
mali
Seemüller &
Schneider

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kërkesat

(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të
cilat janë inspektuar vizualisht dhe janë
gjetur të pastra nga simptomat e
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller
& Schneider; dhe
(b) (i) bimët janë prodhuar në zona të
njohura se janë të pastra nga Candidatus
hytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ose
(ii) bimët janë rritur në një zonë prodhimi
të gjetur të pastër nga Candidatus
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
gjatë sezonit të fundit të rritjes së plotë
me inspektim vizual, dhe çdo bimë
simptomatike në afërsi të zhdukur dhe
shkatërruar menjëherë;
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DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Kërkesat

(iii) jo më shumë se 2% e bimëve në
vendin e prodhimit kanë shfaqur
simptoma gjatë inspektimeve vizuale në
kohët e duhura gjatë sezonit të fundit të
rritjes, dhe ato bimë dhe çdo bimë
simptomatike në afërsi janë hequr dhe
shkatërruar menjëherë, dhe Një mostër
përfaqësuese e bimëve të mbetura
simptomatike në lotet në të cilat u gjetën
bimë simptomatike është testuar dhe
është gjetur e pastër nga Candidatus
Phytoplasma
mali
Seemüller
&
Schneider.
Candidatus
Phytoplasm
a prunorum
Seemüller
&
Schneider

Bimët për mbjellje përveç farërave
Prunus L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të
cilat janë inspektuar vizualisht, dhe të
gjetura të pastra nga simptomat e Profilus
Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider.
dhe
(b) (i) bimët janë prodhuar në zona të
njohura si të pastra nga Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider;
ose
(ii) bimët janë rritur në një vend prodhimi
që gjendet i pastër nga Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider gjatë sezonit të fundit të plotë
të rritjes me inspektim vizual, dhe çdo
bimë simptomatike në afërsi është hequr
dhe shkatërruar menjëherë;
ose
(iii) jo më shumë se 1% e bimëve në
vendin e prodhimit kanë treguar
simptomat gjatë inspektimeve në kohë të
përshtatshme gjatë fundit sezonin e
rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe
çdo bimë simptomatike në afërsi janë
hequr dhe shkatërruar menjëherë, dhe
është testuar një mostër përfaqësuese e
bimëve të mbetura asimptomatike në lotet
në të cilat janë gjetur bimë simptomatike
dhe janë gjetur të pastra nga Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemüller &
Schneider.
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DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Candidatus
Bimët për mbjellje
Phytoplasma
përveç farërave
pyri
Pirus L.
Seemüller &
Schneider

Candidatus
Phytoplasma
solani
Quaglino et
al.

Bimët për mbjellje
përveç farës
Lavandula L.

Kërkesat

(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar
vizualisht dhe janë gjetur të pastra nga simptomat e
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;
dhe
(b) (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastër
nga Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller &
Schneider; ose
(ii) bimët janë rritur në një vend prodhimi të gjetur të pastër
nga dëmtuesit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes me
inspektim vizual, dhe çdo bimë simptomatike në afërsi
është hequr dhe shkatërruar menjëherë; ose
(c) jo më shumë se 2% e bimëve në vendin e prodhimit
kanë shfaqur simptoma gjatë inspektimeve vizuale në
kohët e duhura gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe ato
bimë simptomatike dhe çdo bimë simptomatike në
afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
(a) bimët janë rritur në një vend prodhimi të njohur si
të pastra nga Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al.;
ose
(b) nuk ka simptoma të Candidatus Phyto plasma solani
Quaglino et al. janë parë gjatë inspektimeve vizuale,
të lotit në ciklin e fundit të plotë të vegjetacionit;
ose
(c) bimët që shfaqin simptoma të Candidatus
Phytoplasma solani Quaglino et al. janë larguar dhe
shkatërruar, dhe loti është testuar, në bazë të një
kampioni përfaqësues të bimëve të mbetura dhe të
gjetura të pastra nga dëmtuesit.

Chrysanthem
um stunt
viroid

Bimët për mbjellje
përveç farave

Citrus exocortis
viroid

Bimët për mbjellje
përveç farërave

Argyranthemum Webb
ex Sch.Bip.,
Chrysanthemum L

Citrus L.

Bimët rrjedhin brenda tre gjeneratave të përhapjes nga stoku i
cili është gjetur, të jetë i pastër nga Chrysanthemum stunt
viroid me anë të testimit.

(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar
vizualisht dhe janë gjetur të pastra nga Citrus exocortis
viroid;
dhe

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Kërkesat

(b) bimët janë rritur në një vend prodhimi që
është gjetur i lirë nga insektet gjatë sezonit të fundit
të plotë të rritjes me anë të inspektimit vizual të
bimëve, në kohën e duhur për të zbuluar insektet.

Citrus tristeza
virus (Izolimet
e BE-së)

(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë
testuar, brenda tre viteve të mëparshme dhe të
pastra nga virusi Citrus tristeza;
Citrus L.,CitrusL. hybrids, dhe
Fortunella Swingle,hibridet (b) (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura si
Fortunella Swingle,
të pastra nga virusi Citrus tristeza;
PoncirusRaf., Hibride
ose
Poncirus Raf.
Bimët për mbjellje
përveç farërave

(ii) bimët janë rritur në një vend prodhimi të
gjetur pa virusin Citrus tristeza gjatë viteve të
fundit kompletimi i sezonit të rritjes duke testuar
një kampion përfaqësues të bimëve në kohën e
duhur për të zbuluar dëmtuesin;
ose
(iii) bimët janë rritur në një vend prodhimi nën
mbrojtje fizike nga vektorët dhe janë gjetur pa
virusin Citrus tristeza gjatë sezonit të fundit të
rritjes së plotë duke testuar në mënyrë të
rastësishme të bimëve, të kryera në mënyrën më
të përshtatshme
koha për të zbuluar dëmtuesin;
ose
(iv) në rastet kur ka një rezultat pozitiv të testit
për praninë e virusit Citrus tristeza në shumë, të
gjitha bimët janë testuar individualisht dhe jo më
shumë se 2% e atyre bimëve rezultuan pozitive,
dhe bimët e testuara dhe të gjetura të infektuara
nga dëmtuesi janë hequr dhe shkatërruar
menjëherë.
Impatiens
necrotic spot
tospovirus

Bimët për mbjellje
përveç farave
Begonia x hiemalis, Fotsch,
Impatiens L. Hibridët e
Guinesë së Re

(a) bimët janë rritur në një vend të prodhimit që i
është nënshtruar një monitorimi të vektorëve të
rëndësishëm
thrips
(Frankliniella
occidentalis
Pergande)dhepas zbulimit të tyre, për trajtimet e
duhura për të siguruar efektivitet
shtypja e popullatave të tyre;
dhe
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DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të

Kërkesat

(b) (i) asnjë simptomë e Impatiens
necrotic spot tospovirus nuk është vërejtur
në bimë në vendin e prodhimit gjatë
periudhës aktuale të rritjes; ose
(ii) çdo bimë në vendin e prodhimit që
shfaq simptoma të Impatiens necrotic spot
tospovirus gjatë periudhës aktuale të
rritjes ka qenë, u hoq dhe një mostër
përfaqësuese e bimëve që do të
zhvendoseshin është testuar dhe gjetur e
lirë nga Impatiens necrotic spot
tospovirus
Potato spindle Capsicum annuum L.
tuber viroid

Sharka
Plum pox
virus

Bimët e llojeve tëmëposhtme
tëPrunusL., të destinuara për
mbjellje, përveçfarave:
Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana
Andre,Prunus brigantina Vill.,— Prunus
cerasifera Ehrh., Prunus cistena
Hansen,— Prunus curdica Fenzl and
Fritsch., Prunus domestica ssp.domestica
L., Prunus domestica ssp.insititia (L.) K.
Schneid, Prunus domestica
ssp.italica(Borkh.) Hegi., Prunus
dulcis(Mill.) D.
A. Webb, Prunus glandulosa Thunb.,
Prunus holosericea Batal., Prunus
hortulana Bailey, Prunus japonica
Thunb., 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., Prunus L. i ndjeshëm ndaj
virusit plum pox Fotsch

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) nuk është vërejtur asnjë simptomë e
sëmundjeve të shkaktuara nga Potato
spindle tuber viroid në bimët në vendin e
prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të
vegjetacionit; ose
(b) bimët i janë nënshtruar testimit zyrtar
për Potato spindle tuber viroid, në një
kampion përfaqësues dhe duke përdorur
metoda të përshtatshme, dhe kanë
rezultuar, të pastra nga ky dëmtues.
(a) nënshartesat e Prunusit të shumuara në
mënyrë vegjetative, që rrjedhin nga bimët
amë, të cilat janë kampionuar dhe testuar
brenda 5 viteve të mëparshme dhe janë
gjetur të pastra nga virusi i lisë së
kumbullës; dhe
(b) (i) materiali shumues është prodhuar në
zona të njohura si të pastra nga virusi i lisë
së kumbullës; ose
(ii) asnjë simptomë e Plum pox virus nuk
është vërejtur në materialin e shumimit në
vendin e prodhimit gjatë sezonit të fundit të
plotë të rritjes në periudhën më të
përshtatshme të vitit duke marrë parasysh
kushtet klimatike dhe kushtet e rritjes së
bimës dhe biologjinë e Plum pox virus dhe
çdo bimë simptomatike në afërsi të
menjëhershme janë hequr dhe shkatërruar
menjëherë; ose
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DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara
nga DJKRR-të

Kërkesat

(iii) simptomat e Plum pox virus janë
vërejtur në jo më shumë se 1% të bimëve
në vendin e prodhimit gjatë sezonit të
fundit të plotë të rritjes në periudhën më
të përshtatshme të vitit duke marrë
parasysh kushtet klimatike dhe kushtet e
rritjes së bimës dhe biologjia e Plum pox
virus, dhe çdo bimë simptomatike në
afërsia janë hequr dhe shkatërruar
menjëherë, dhe një përfaqësues mostra e
bimëve të mbetura asimptomatike në lotet
në të cilat janë gjetur bimë simptomatike
është testuar dhe është konfirmuar e
pastër nga dëmtuesit. Një pjesë
përfaqësuese e bimëve që nuk shfaqin
asnjë simptomë të Plum pox virus pas
inspektimit vizual mund të merret
kampion dhe të testohet në bazë të një
vlerësimi të rrezikut të infektimit të atyre
bimëve në lidhje me praninë e këtij
dëmtuesi.

Tomato
spotted wilt
tospovirus
virus

Bimët për mbjellje përveç farave
Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum
annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera
L., Impatiens L. Hibridet Guinea e
reja, Pelargonium L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

a) bimët janë rritur në një vend prodhimi
që i është nënshtruar një monitorimi të
vektorëve
përkatës
të
thripsit
(Frankliniella occidentalis dhe Thrips
tabaci) dhe, pas zbulimit të tyre, trajtime
të përshtatshme për të siguruar shtypjen
efektive të popullatave të tyre;
dhe
(b) asnjë simptomë e Tomato spotted wilt
tospovirus virus nuk është vërejtur në
bimë në vendin e prodhimit gjatë
periudhës aktuale të rritjes; ose
(c) çdo bimë në vendin e prodhimit që
shfaq simptoma të Tomato spotted wilt
tospovirus virus gjatë periudhës së rritjes
është hequr dhe një mostër përfaqësuese e
bimëve që do të zhvendosen është testuar
dhe është konfirmuar e pastër nga Tomato
spotted wilt tospovirus virus.
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PJESA D
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi materialin riprodhues pyjor, përveç farave
1. Inspektime vizuale
Institucioni përgjegjësose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, do të kryejë kontrolle dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që
kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, janë përmbushur:
a) material riprodhues pyjor, përveç farave, të Castanea sativa Mill. gjendet i pastër nga
Cryphonectria parasitica pas inspektimit vizual në vendin ose vendin e prodhimit;
b) material riprodhues pyjor, përveç farave, të Pinus spp. gjendet i pastër nga Dothistroma
pini,Dothistroma septosporum dhe Lecanosticta acicola,. pas inspektimit vizual në vendin
ose vendin e prodhimit.
Inspektimet vizuale do të bëhen një herë në vit, në periudhën më të përshtatshme për zbulimin e
këtyre dëmtuesve, duke marrë parasysh kushtet klimatike dhe kushtet e rritjes së bimës, si dhe
biologjinë e dëmtuesve përkatës.
2. Masat për gjenerata ose specie dhe kategori
Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës duhet të kryejë kontrolle dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera, në lidhje me
gjenerata ose speciet e mëposhtme, për të siguruar që:
Castanea sativa Mill.
a) materiali riprodhues pyjor e ka origjinën në zona të njohura si të pastra nga Cryphonectria
parasitica; ose
(b) asnjë simptomë e Cryphonectria parasitica nuk është vërejtur në vendin ose vendin e prodhimit
gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes; ose
(c) materiali riprodhues pyjor që shfaq simptoma të Cryphonectria parasitica në vendin ose vendin e
prodhimit është hequr, materiali i mbetur është inspektuar në intervale javore dhe asnjë simptomë e
këtij dëmtuesi nuk është vërejtur në vendin ose vendin e prodhimit për të paktën tre javë para lëvizjes
së atij materiali.
Pinus spp.
a) materiali riprodhues pyjor e ka origjinën në zona të njohura si të pastra nga Dothistroma pini, Dothistroma
septosporum dhe Lecanosticta acicola; ose
(b) asnjë simptomë e needle blight, e shkaktuar nga Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ose
Lecanosticta acicola, nuk është vërejtur në vendin ose vendin e prodhimit ose në afërsi të tij gjatë sezonit të
fundit të plotë të rritjes; ose
(c) janë kryer trajtime të përshtatshme në vendin ose vendin e prodhimit kundër needle blight, të shkaktuar
nga Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ose Lecanosticta acicola, dhe materiali riprodhues pyjor
është inspektuar vizualisht përpara lëvizjes dhe është gjetur i pastr nga simptomat e Dothistroma pini,
Dothistroma septosporum ose Lecanosticta acicola.
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PJESA E
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve në farat e perimeve
Në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse do të merren masat e mëposhtme: Institucioni
përgjegjës ose operatori profesionist nën mbikëqyrjen zyrtare të institucioni përgjegjësdo të kryejë kontrolle
dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për
mbjellje, të parashikuara në kolonën e tretë të mëposhtme tabela, janë plotësuar.
Bakteret
DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Clavibacter
michiganensis
ssp.Michiganensis
(Smith) Davis et al.

Bimët për mbjellje
Solanum
lycopersicum L.

Kërkesat
(a) farat janë marrë me anë të një metode të
përshtatshme ekstraktimi acid ose një metode
ekuivalente;
dhe
(b) (i) farat e kanë origjinën në zona të njohura
se janë të pastra nga Clavibacter michiganensis
ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;
ose
(ii) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar
nga
Clavibacter
michiganensis
ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al. janë vëzhguar
në inspektimet vizuale në kohën e duhur për të
zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit të tyre të plotë të
vegjetacionit të bimëve në vendin e prodhimi;
ose
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat
(iii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
(Smith) Davis et al. në një mostër përfaqësuese
dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe
në ato teste janë gjetur të jenë të pastra nga
dëmtuesit.

Xanthomonas axonopodis
pv.phaseoli (Smith)
Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë
të pastra nga Xanthomonas axonopodis pv.
Phaseoli (Smith) Vauterin et al.; ose
(b) kultura nga e cila është korrur fara është
inspektuar vizualisht në kohë të përshtatshme gjatë
sezonit të rritjes dhe është gjetur e pastër nga
Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith)
Vauterin et al.; ose

Xanthomonas fuscans
subsp. fuscans Schaad et
al.

Phaseolus vulgaris L.

(c) një mostër përfaqësuese e farave është testuar
dhe është konfirmuar e pastër nga Xanthomonas
axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin etj., në
ato teste.
(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se
janë të pastra nga Xanthomonas fuscans
subsp.Fuscans Schaad et al.;
ose
(b) kultura nga e cila është korrur fara është
inspektuar vizualisht në kohë të përshtatshme
gjatë sezonit të rritjes dhe është konfirmuar e
pastër nga Xanthomonas fuscans subsp. fuskanë
Schaad et al.; ose
(c) një kampion përfaqësues i farave është
testuar dhe është gjetur i pastër nga
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et
al. në ato teste.

Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura të
pastra nga Xanthomonas euvesicatoria Jones et
al.;
ose
(b) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar nga
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., të
vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të
përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit
të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendin e
prodhimit;
ose
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al.

Solanum
lycopersicum L.

Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

Kërkesat
(c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. në një
kampion përfaqësues dhe duke përdorur metoda
të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo
një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në
ato teste, të pastra nga Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al.
(a) farat përftohen nga një ekstrakt i
përshtatshëm acid; dhe
(b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se
janë të pastër nga Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al.;
ose
(c) (i) nuk ka simptoma të sëmundjes së
shkaktuar nga Xanthomonas euvesicatoria Jones
et al. janë vëzhguar në inspektimet vizuale në
kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin
gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në
vendin e prodhimit;
ose
(ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. në një
kampion përfaqësues dhe duke përdorur metoda
të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo
një trajtim të përshtatshëm, dhe janë konfirmuar,
në ato teste, të pastra nga Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al.
(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se
janë të pastra nga Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al.;
ose
(b) asnjë simptomë e sëmundjes të shkaktuar nga
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.
Nuk janë vërejtur në inspektime vizuale në
kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit
gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve
në vendin e prodhimit;
ose
c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. në
një kampion përfaqësues dhe duke përdorur
metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse
ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe
janë gjetur, në ato teste, të pastra nga
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones etal.

Bimët për mbjellje
Solanum
lycopersicum L.

Kërkesat
(a) farat janë marrë nga një ekstraktim i duhur
acid; dhe
(b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se
janë të pastra nga Xanthomonas gardneri (ex Šutič)
Jones etal.; ose
(c) (i) nuk ka simptoma të sëmundjes së
shkaktuar nga Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones
etal. në vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë
të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të
vegjetacionit të bimëve në vendin e prodhimit;

Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L

(ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones etal. në një
kampion përfaqësues dhe duke përdorur metoda
të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo
një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në
këto teste, të pastra nga Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones etal.
(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se janë
të pastra nga Xanthomonas perforans Jones et al.;
ose
(b) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar nga
Xanthomonas perforans Jones et al. janë vëzhguar në
inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme gjatë
kompletimit cikli i vegjetacionit të bimëve në vendin e
prodhimit; ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas perforans Jones et al. në një kampion
përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme,
pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të
përshtatshëm, dhe janë gjetur, në ato teste, të pastra nga
Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans
Jones
at al.

Solanum
lycopersicum L.

(a) farat janë marrë nga një ekstraktim i duhur acid;
dhe
(b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë
të pastra nga Xanthomonas perforans Jones et al.;
ose
(c) (i) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar
nga Xanthomonas perforans Jones et al. janë
vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të
përshtatshme gjatë kompletimit cikli i vegjetacionit
të bimëve në vendin e prodhimi;
ose
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të

Xanthomonas
vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et
al.

Bimët për mbjellje

Capsicum annuum L

Kërkesat
(ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas perforans Jones et al. në një
kampion përfaqësues dhe duke përdorur metoda
të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo
një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në
këto teste, të pastra nga Xanthomonas perforans
Jones et al.
(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se
janë të pastra nga Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.;
ose
(b) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar
nga Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al. në vëzhgimet në inspektimet
vizuale në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të
plotë të vegjetacionit të bimëve në vendin e
prodhimi; ose
(c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin
et al. në një mostër përfaqësuese dhe duke
përdorur metoda të përshtatshme, nëse ndjek apo
jo një trajtim të përshtatshëm dhe janë
konfirmuar të pastra nga Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas
vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin
etal.

Solanum
lycopersicum L.

(a) farat janë marrë nga një ekstraktim i duhur
acid;
dhe
(b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se
janë të pastra nga Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.;
ose
(c) (i) nuk ka simptoma të sëmundjes së
shkaktuar nga Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al. janë vëzhguar në
inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme
gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në
vendin e prodhimit;
ose
(ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin
et al. në një kampion përfaqësues dhe duke
përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht
nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm,
dhe janë konfirmuar të pastra nga Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
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Insektet dhe këpushat
DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Acanthoscelides obtectus
(Thuaj)

Bimët për mbjellje
Phaseolus coccineus
L.,
Phaseolus vulgaris L.

Kërkesat
(a) një kampion përfaqësues i farës i është
nënshtruar inspektimit vizual në kohën më të
përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, i cili
mund të pasojë një trajtim të përshtatshëm,
dhe

Bruçus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

Bruçus Rufimanus L.

Vicia faba L

(b) fara është gjetur e pastër nga
Acanthoscelides obtectus (Thuaj).
(a) një kampion përfaqësues i farës i është
nënshtruar inspektimit vizual në kohën më të
përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, i cili
mund të pasojë një trajtim të përshtatshëm,
dhe
(b) fara është gjetur e pastër nga Bruchus
pisorum (L.).
(a) (një kampion përfaqësues i farës i është
nënshtruar
inspektimi vizual në kohën më të përshtatshme
për të zbuluar dëmtuesi, i cili mund të ndjekë një
trajtim të përshtatshëm,
dhe
(b) fara është gjetur e pastër nga Bruchus
rufimanus L.
Nematodat

DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev

Bimët për mbjellje
Allium cepa L., Allium
porrum L.

Kërkesat
a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
një herë në një kohë të përshtatshme për të
zbuluar dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit
të plotë të bimësisë dhe nuk janë vërejtur
simptoma të Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
ose
(b) farate korrura janë gjetur të pastra nga Dity
lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev pas analizave
laboratorike në një mostër përfaqësuese;
ose
c) materiali fidanor i është nënshtruar një të
përshtatshme
trajtim kimik ose fizik kundër Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev dhe farat janë
konfirmuar të pastra nga ky dëmtues pas testeve
laboratorike në një mostër përfaqësuese.
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Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashme me viruset dhe fitoplazmat
DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Pepino mosaic virus

Bimët për mbjellje

Solanum
lycopersicum L.

Kërkesat
(a) farat janë marrë me anë të një metode të
përshtatshme të nxjerrjes së acidit ose një metode
ekuivalente, dhe:
(b) (i) farat e kanë origjinën në zona ku dihet se
Pepino mosaic virus nuk është hasur; ose
(ii) nuk janë vërejtur simptoma të sëmundjeve të
shkaktuara nga Pepino mosaic virus në bimët në
vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të
vegjetacionit; ose

Potato spindle tuber
viroid

Capsicum annuum
L., Solanum
lycopersicum L.

(iii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për Pepino
mosaic virus, në një kampion përfaqësues dhe duke
përdorur metoda të përshtatshme, dhe janë gjetur, në
ato teste, të pastra nga dëmtuesit.
(a) (i) farat e kanë origjinën në zona ku nuk dihet se
është hasur Potato spindle tuber viroid; ose
(ii) nuk është vërejtur asnjë simptomë e sëmundjeve
të shkaktuara Potato spindle tuber viroid në bimë në
vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të
vegjetacionit; ose
(iii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për Potato
spindle tuber viroid, në një kampion përfaqësues dhe
duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe janë
konfirmuar të pastra nga dëmtuesi.

PJESA F
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi patatet e farës
Institucioni përgjegjësose, nëse kërkohet, operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjësdo të kryejë kontrolle dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat në lidhje
me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, të parashikuara në tabelën e mëposhtme, janë
përmbushur.
DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Blackleg (Dickeya
Samson et
al.spp.;Pectobacterium
Waldee emend. Hauben
et al.spp.)

Bimët për
mbjellje
Solanum
tuberosum L.

Kërkesat
(a) Në rastin e patateve të farës parabazë:
inspektimet zyrtare tregojnë se ato rrjedhin nga bimët
mëmë të cilat janë të pastra nga Dickeya Samson et
al.spp.dhe Pectobacterium Waldee emend. Hauben dhe
al.spp.
(b) Në rastin e të gjitha kategorive:
bimët në rritje i janë nënshtruar inspektimit zyrtar në
terren nga institucioni përgjegjës.
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për
mbjellje

Candidatus
Liberibacter
solanacearum
Liefting et al.

Solanum
tuberosum L.

Candidatus Phytoplasma
solani Quaglino et al.

Solanum
tuberosum L.

Kërkesat

a) Në rastin e patateve të farës parabazë:
Inspektimet zyrtare tregojnë se ato rrjedhin nga
bimët mëmë të cilat janë të pastra nga
Kandidateus Liberibacter solanacearum Liefting
et al..
b) Në rastin e të gjitha kategorive:
(i) bimët janëprodhuarnëzona të njohurasi të
pastra
nga
Dunus
Liberibacter
duke
marrë
solanacearumLieftingetal.,
parasyshpraninë e mundshme të vektorëve;
ose
(ii) asnjë simptomë e Kandidateus Liberibacter
solanacearum Liefting et al. nuk janë hasur gjatë
inspektimeve
zyrtare
nga
institucioni
përgjegjës të bimëve në rritje në vendin e
prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të
plotë tëvegjetacionit.

a) Në rastin e patateve të farës parabazë:
Inspektimet zyrtare tregojnë se ato rrjedhin nga
bimët mëmë të cilat janë të pastra ngaCandidatus
Phytoplasma solani Quaglino et al
b) Në rastin e të gjitha kategorive:
i) asnjë simptomë e Candidatus Phytoplasma
solani Quaglino et al., nuk janë parë në vendin e
prodhimit gjatëinspektimitzyrtarqë ngafillimi i
ciklit të fundit të plotëtë vegjetacionit;
ose
(ii) çdo bimë në vendin e prodhimit që shfaq
simptoma është hequr, me zhardhokët e tyre
pasardhës dhe është shkatërruar, për çdo rezervë
në të cilën janë parë simptoma në kulturën në
rritje, është kryer testimi zyrtar i zhardhokëve
pas vjeljes, për çdo pjesë, për të konfirmuar
mungesën e Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Mosaic symptoms
caused by viruses and:

Bimët për mbjellje
Solanum
tuberosum L.

symptoms caused by:
— Potato leaf roll virus

Potato spindle tuber
viroid

Solanum
tuberosum L.

Kërkesat
a) Në rastin e patateve të farës parabazë:
ato rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë të
pastra nga virusi i patates A, virusi i patates M,
virusi i patates S, virusi i patates X, virusi i
patates Y dhe virusi i patates.
(Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S,
Potato virus X, Potato virus Y and Potato leaf
roll virus)
Kur
përdoren
metoda
të
mikroshumëzimit, pajtueshmëria me këtë pikë
do të përcaktohet me anë të testimit zyrtar ose
testimit nën mbikëqyrjen zyrtare të bimës
amë.
Kur përdoren metoda të përzgjedhjes
klonale, pajtueshmëria me këtë pikë do të
përcaktohet nga testimi zyrtar ose testimi nën
mbikëqyrjen zyrtare të stokut klonal.
(b) Në rastin e të gjitha kategorive, bimët në
rritje i janë nënshtruar inspektimit zyrtar nga
institucioni përgjegjës.
(a) Në rastin e stokut clonal:
Testimi zyrtar, ose testimi nën mbikëqyrjen zyrtare,
kanë rezultuar se ato rrjedhin nga bimët mëmë të
cilat janë të pastra nga Potato spindle tuber
viroid.
(b) Në rastine patateveparabazëdhebazë të
farës:
nuk është hasur asnjë simptomë e Potato spindle
tuber viroid
ose
për çdo lot, është kryer testimi zyrtar pas
vjeljes së zhardhokëve dhe ato tuberqë janë
hasur të pastra ngaPotato spindle tuber viroid
(c) Në rastin e patateve të farës së çertifikuar,
inspektimi zyrtar pvizual ka konfirmuarr se
ato janë të pastra nga dëmtuesit, dhe testimi
kryhet nëse shihet ndonjë simptomë e
dëmtuesit.

Symptoms of virus
infection

Solanum
tuberosum L.

Gjatë inspektimit zyrtar të pasardhësve të
drejtpërdrejtë, numri i bimëve simptomatike
nuk duhet të kalojë përqindjen e specifikuara në
shtojcën IV.
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DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat

Candidatus Liberibacter
solanacearum Liefting
et al.

Solanum tuberosum
L.

Institucioni përgjegjës i ka nënshtruar lotet në
inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato
përputhen me dispozitat përkatëse të aneksit
IV.

Ditylenchus destructor
Thorne

Solanum tuberosum
L.

Institucioni përgjegjës i ka nënshtruar lotet në
inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato
përputhen me dispozitat përkatëse të aneksit
IV.

Black scurf që prek
tuberet mbi më shumë
se 10 % të sipërfaqes së
tyre siç shkaktohet
nga Thanate phorus
cucumeris (A.B. Frank)
Donk

Solanum tuberosum L Institucioni pergjegjesi ka nënshtruar lotet në
inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato
përputhen me dispozitat përkatëse të shtojcës
IV.

Powdery scabqë prek
tuberet mbi më shumë
se 10 % të sipërfaqes
së tyre siç shkaktohet
nga Spon gospora
subterranea(Wallr.)Lage
rh.

Solanum tuberosum L Institucioni pergjegjesi ka nënshtruar lotet në
inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato
përputhen me dispozitat përkatëse të aneksit
IV.
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Përveç kësaj, institucioni përgjegjës do të kryejnë inspektime zyrtare për të siguruar që prania e DJKRRve në bimët në rritje nuk duhet të kalojë kufijtë kritik e përcaktuar në tabelën e mëposhtme:
DJKRR ose simptomat e
shkaktuara nga DJKRR-të

Bimët për
mbjellje
(gjini ose
specie)

Kufiri kritik për
bimët në rritje për
patatet e farës
parabazë
PBTC

PB

Kufiri
kritik
për
bimët
në
rritje
për
patatet
bazë të
farës

Kufiri
kritik
për
bimët
në
rritje
për
patatet
e
certifik
uara të
farës

Blackleg (DickeyaSamson et al. Spp
.[1DICKG];Pectobacterium Waldee
emend. Hauben et al. Spp
.[1PECBG])

Solanum
tuberosum L.

0%

0%

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum
Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum
tuberosum L.

0%

0%

0%

0%

Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al. [PHYPSO]
Simptomat e mozaikut të

Solanum
tuberosum L.

0%

0%

0%

0%

Solanum
tuberosum L.

0%

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Solanum
tuberosum L.

0%

0%

0%

shkaktuara nga viruset dhe
simptomat e shkaktuara nga leaf
roll virus [PLRV00]
Potato spindle tuber viroid
[PSTVD0]

0%

PJESA G
Masat për parandaluar praninë e DJKRR-ve në farat e bimëve vajore dhe fibrave
1. Inspektimi i të korrave
(1) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës do të kryejë inspektime në terren mbi kulturën nga e cila prodhohet fara e bimëve vajore
dhe fibrave për të siguruar se prania e DJKRR-ve që nuk i kalon kufijtë kritik të përcaktuar në
tabelën e mëposhtme:
Kërpudhat dhe oomycetet
DJKRR ose simptomat e shkaktuara
nga DJKRR-të

Bimë për
mbjellje
(gjini ose
specie)
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Kufiri
kritik për
prodhimin
e farës së
certifikua
r

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de
Toni [PLASHA]

Helianthus
annuus L.

0%

0%

0%

Institucioni përgjegjësmund të autorizojë inspektorët, përveç operatorëve profesionistë, të kryejnë
inspektime në terren në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare.
(2) Këto inspektime në terren do të kryhen kur gjendja dhe faza e zhvillimit të kulturës lejojnë një
kontroll të përshtatshëm.
Duhet të ketë të paktën një inspektim në terren në vit, në kohën më të përshtatshme për zbulimin e
DJKRR-ve përkatëse.
(3) Institucioni përgjegjësdo të caktojë madhësinë, numrin dhe shpërndarjen e pjesëve të fushës që
do të kontrollohet në përputhje me metodat përkatëse.
Përqindja e kulturave për prodhimin e farës që do të inspektohet zyrtarisht nga institucioni pergjegjes
duhet të jetë të paktën 5 %.
2. Mostrimi dhe testimi i farës të bimëve vajore dhe fibrore
(1) Institucioni përgjegjës, duhet të:
(a) nxjerrin zyrtarisht mostrat e farërave nga shumë fara bimësh vaji dhe fibrash;
(b) autorizojë kompionuesit e farave për të kryer mostrim, në emër të tij dhe nën
mbikëqyrjen e tij zyrtare;
(c) krahasojë mostrat e farës të nxjerra vetë me ato të të njëjtit lot farash të nxjerra nga
kampionusit e farave nën mbikëqyrjen zyrtare;
(d) mbikëqyrin performancën e mostrave të farërave siç parashikohet në pikën (b).
(2)

Institucioni përgjegjësose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare do të mostrojë dhe
testojë farën e bimëve vajore dhe fibrash në përputhje me metodat e fundit ndërkombëtare.

Përveç marrjes së mostrave automatike, institucioni përgjegjësdo të kontrollojë kampionin e një
proporcioni prej të paktën 5% të pjesëve të farës të futura për certifikim. Ky proporcion do të
shpërndahet sa më shumë që të jetë e mundur mbi personat fizikë dhe juridikë që futin farat për
certifikim dhe speciet e futura, por gjithashtu mund të synojë eliminimin e dyshimeve specifike.
(3) Për marrjen e mostrave automatike do të zbatohen procedurat përkatëse dhe do të të mbikëqyret
zyrtarisht.
(4) Për ekzaminimin e farës për certifikim dhe ekzaminimin e fara komerciale, mostrat do të merren
nga lote homogjene. Për sa i përket sasisë dhe peshave të mostrës, do të zbatohet tabela e Aneksit III
të vendimit nr.875,date,14.12.2016, Për përcaktimin e kritereve të tregtimit, dhe të certifikimit të
farerave të bimëve vajore dhe fibrore”.
3. Masa shtesë për farën e bimëve të vajit dhe fibrave
Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, duhet të kryejë inspektimet shtesë të mëposhtme dhe të ndërmarrë çdo veprim
tjetër për të siguruar që
kërkesat, në lidhje me DJKRR-të respektivisht dhe bimët për
mbjellje, të plotësohen:
(1) Masat mbi farën e Helianthus annuus L. për të parandaluar praninë e Plasmopora
halstedii
(a) farat e Helianthus annuus L. E kanë origjinën në zonat e njohura të jenë të pastra nga
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Plasmopara halstedii; ose
(b) asnjë simptomë e Plasmopara halstedii nuk është hasur në vendin e prodhimit të
paktën në dy inspektime në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes;
ose
(c) (i) vendi i prodhimit ka qenë subjekt i të paktën dy inspektimeve në terren në kohë
të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes; dhe
jo më shumë se 5 % e bimëve kanë shfaqur simptoma e Plasmopara halstedii
gjatë inspektimit në terren, të gjitha bimët që shfaqin simptoma të Plasmopara halstedii
janë hequr dhe shkatërruar menjëherë pas inspektimit; dhe
(iii) në inspektimin përfundimtar nuk janë gjetur bimë që shfaqin simptoma të Plasmopara
(ii)

halstedii; ose
(d) (i) vendi i prodhimit ka qenë objekt i të
të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes; dhe

paktën dy inspektimeve në terren në kohë

(iv)

të gjitha bimët që shfaqin simptoma të Plasmopara halstedii
shkatërruar menjëherë pas inspektimit; dhe

janë hequr dhe

(v)

në inspektimin përfundimtar, nuk janë gjetur bimë që shfaqin simptoma të Plasmopara
halstedii, dhe një mostër përfaqësuese nga çdo grup është testuar dhe është konfirmuar e
pastër nga Plasmopara halstedii ose (e) farat i janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm
i cili është demonstruar të jetë efektiv kundër të gjitha shtameve të njohura të Plasmopara
halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) Masat mbi farat e Helianthus annuus L. dhe Linum usitatissimum L. për të parandaluar praninë e
Botrytis cinerea
(a) është aplikuar trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër Botrytis cinerea;
ose
(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një kampioni
përfaqësues.
(3) Masat mbi farat e Glycine max (L.) Merryl për të parandaluar praninë e Diaporthe caulivora
(Diaporthephaseolorum var. caulivora)
(a) Trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum
var. caulivora) është aplikuar;
ose
(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një kampioni
përfaqësues.
(4) Masat mbi farat e Glycine max (L.) Merryl, për të parandaluar praninë e Diaporthe var. sojae
(a) trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër Diaporthe var. sojae është aplikuar;
ose
(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një kampioni
përfaqësues.
(5) Masat mbi farat e Linum usitatissimum L. për të parandaluar praninë e Alternaria linicola
(a) është aplikuar trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër Alternaria linicola;
ose
(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një kampioni
përfaqësues.
(6) Masat mbi farat e Linum usitatissimum L. për të parandaluar praninë e Boeremiaexigua var.
Linicola
(a) trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër Boeremia exigua var. është aplikuar
linicola;
ose
(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të një testi laboratorik të një kampioni
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përfaqësues.
(7) Masat mbi farat e Linum usitatissimum L. për të parandaluar praninë e Colletotrichum lini
(a) është aplikuar trajtimi i farës i autorizuar për përdorim kundër Colletotrichum lini;
ose
(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të një testi laboratorik të një kampioni
përfaqësues.
(8) Masat mbi farat e Linum usitatissimum L. për të parandaluar praninë e Fusarium (gjini
anamorfike), përveç Fusarium oxysporum f. sp.albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe
Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell.
(a) trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër Fusarium (gjini anamorfike), përveç
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe Fusarium circinatum
Nirenberg & O'Donnell, është aplikuar;
ose
(b) noleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet bazuar në testin laboratorik të një kampioni
përfaqësues
PJESA H
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialin shumëzues dhe materialin
mbjellës, përveç farave
Inspektimi vizual
Institucioni përgjegjës, ose operatori profesional nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës,
kryen kontrolle dhe ndërmerr çdo veprim tjetër për të siguruar që:
(a) bimët të paktën duhet të duken, në inspektimin vizual, të jenë praktikisht tëpastra nga dëmtuesit
e listuar në tabelën në këtë pikë, në lidhje me gjininë ose specien në fjalë.
(b) çdo bimë që shfaq shenja ose simptoma të dukshme të dëmtuesve të listuar në tabela në këtë
pikë, në fazën e rritjes së kulturës, janë trajtuar siç duhet menjëherë pas shfaqjes së tyre ose, sipas
rastit, janë eliminuar.
(c) në rastin e bulbave të qepujkave dhe hudhrave, bimët rrjedhin drejtpërdrejt nga materiali i cili,
në fazën e rritjes, është kontrolluar dhe është konstatuar se është praktikisht i pastër nga çdo
dëmtues i renditur në tabelat në këtë pjesë.
Gjithashtu, institucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të
institucionit përgjegjës, do të kryejë kontrolle dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar
që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, të parashikuara në tabelën e
mëposhtme, të plotësohen:
Bakteret
DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Clavibacter
michiganensis
ssp.Michiganensis
(Smith) Davis et al.

Bimët për mbjellje

Solanum
lycopersicum L.

Kërkesat

Bimët janë rritur nga fara që përputhen me
kërkesat e përcaktuara në Aneksin V, Pjesa E
dhe janë mbajtur pa infeksion me masat e
duhura higjienike.
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Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al.

Capsicum annuum L.,
(a) fidanët janë rritur nga farat që plotësojnë
Solanum lycopersicum L. kërkesat e përcaktuara në Pjesën E për farat e
perimeve; dhe
(b) bimët e reja janë mbajtur në kushte të
përshtatshme higjienike për të parandaluar
infeksionin.

Xanthomonas gardneri
(ex Šutič 1957) Jones et
al.

Xanthomonas perforans
Jones
dhe al.

Xanthomonas
vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et
al.

Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.

Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.

Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.

(a)

farërat janë rritur nga fara që
plotësojnëkërkesat e përcaktuara nëpjesën
E për farat e perimeve;dhe

(b)

bimët e reja janë mbajtur në kushte
higjienike të përshtatshme për të
parandaluar infektimin.

(a)

farërat janë rritur nga fara që
plotësojnëkërkesat e përcaktuara nëpjesën
E për farat e perimeve;dhe

(b)

bimët e reja janë mbajtur në kushte
higjienike të përshtatshme për të
parandaluar infektimin.

(a)

farërat janë rritur nga fara që
plotësojnëkërkesat e përcaktuara nëpjesën
E për farat e perimeve;dhe

(b)

bimët e reja janë mbajtur në kushte
higjienike të përshtatshme për të
parandaluar infektimin.

Kërpudhat dhe oomycetet
DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Fusarium Link (gjini
anamorfike), përveç
Fusarium oxysporum f.
sp.albedinis (Vrit.&
Maire) W.L. Gordon
dhe Fusarium circinatum
Nirenberg & O'Donnell

Bimë për mbjellje

Asparagus officinalis L.

Kërkesat

(a) (i) kultura është inspektuar vizualisht në
një kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes, një mostër
përfaqësuese e bimëve është shkulur dhe nuk
janë vërejtur simptoma të Fusarium Link;
ose
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DJKRR ose
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat
(ii) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
dy herë në kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesit gjatë sezoni i rritjes dhe bimët që
shfaqin simptoma të Fusarium Link janë hequr
menjëherë dhe dhe asnjë simptomë nuk
vërehet në një inspektim përfundimtar shtesë
të kulturave në rritje; dhe

Helicobasidium
brebissonii
(Desm.) Donk

Asparagus
officinalis L.

Stromatinia cepivora
Berk.

Allium cepa L.,
Allium fistulosum L.,
Allium porrum L.

(b) kurorat janë inspektuar vizualisht përpara
lëvizjes dhe nuk janë parë simptoma të
Fusarium Link.
(a) (i) kultura është inspektuar vizualisht në një
kohë të përshtatshme për zbulimin e dëmtuesit
gjatë sezonit të rritjes, një mostër përfaqësuese e
bimëve është shkulur dhe nuk janë vërejtur
simptoma të Helicobasidium brebissonii
(Desm.) Donk; ose
(ii) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
dy herë në kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesve gjatë sezonit të rritjes dhe bimëve që
shfaqin simptoma të Helicobasidium brebissonii
(Desm.) Donk janë hequr menjëherë dhe dhe
asnjë simptomë nuk vërehet në një inspektim
përfundimtar shtesë të kulturave në rritje;
dhe
(b) kurorat janë inspektuar vizualisht përpara
lëvizjes dhe nuk janë parë simptoma të
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.
(a) bimët janë transplante të rritura në terrene
të pastra nga Stromatinia cepivora Berk.;
ose
(b) (i) - kultura është inspektuar vizualisht në
një kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes dhe nuk janë
hasur simptoma të Stromatina cepivora
Berk.; ose
- kultura është inspektuar vizualisht në një
kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesve gjatë sezonit të rritjes dhe bimëve
që shfaqin simptoma të Stromatina cepivora
Berk. janë hequr menjëherë dhe dhe asnjë
simptomë nuk vërehet në një inspektim
përfundimtar shtesë të kulturave në rritje;
dhe
(ii) bimët janë inspektuar vizualisht përpara
lëvizjes dhe nuk janë hasur simptoma të
Stromatinia cepivora Berk.
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DJKRR ose
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shkaktuara nga
DJKRR-të
Stromatinia cepivora
Berk.

Bimët për mbjellje

Allium sativum L.

Kërkesat

(a) (i) kultura është inspektuar vizualisht në një
kohëtë përshtatshme për zbulimin e dëmtuesit
gjatë sezonit të rritjes dhe asnjë simptomë e
Stromatinia cepivora Berk. nuk është vërejtur;ose
(ii) kultura është inspektuar vizualisht në një kohë
të përshtatshme për zbulimin e dëmtuesit gjatë
sezonit të rritjes dhe bimët që tregojnë simptomat
e Stromatinia cepivora Berk. janë hequr menjëherë
dhe asnjë simptomë nuk vërehet në një
inspektim përfundimtar shtesë të kulturave në
rritje;
dhe

Verticillium dahliae
Kleb.[VERTDA]

(b) bimët ose setet janë inspektuar vizualisht para
lëvizjes dhe nuk janë parë simptoma të Stromatinia
cepivora Berk.
(a) bimët mëmë rrjedhin nga materiali i testuar me
Cynara cardunculus L.
patogjen; dhe
(b) bimët janë rritur në një vend prodhimi për të cilin
dihet historia e mbjelljes, pa të dhëna për shfaqjen e
Verticillium dahliae Kleb.; dhe
(c) bimët janë inspektuar vizualisht në kohë të
përshtatshme që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë
të vegjetacionit dhe janë gjetur të pastra nga
simptomat e Verticillium dahliae Kleb.
Nematodat

DJKRR ose simptomat
Bimët për
e shkaktuara nga
mbjellje
DJKRR-të
Ditylenchus dipsaci
Allium cepa L.,
(Kuehn) Filipjev
Allium sativum L.

Kërkesat
Në rastin e bimëve, përveç bimëve për prodhimin e
një kulture tregtare:
(a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën një
herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të
vegjetacionit dhe asnjë simptomë e Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev nuk janë hasur;
ose
(b) (i) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
një herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të
bimësisë dhe jo më shumë se 2% e bimëve kanë
shfaqur simptomat e dipsipsit ditylenchus (Kuehn)
Filipjev, dhe
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat
(ii) bimët e gjetura të infektuara nga ky dëmtues
janë hequr menjëherë, dhe
(iii) bimët më pas janë gjetur të pastra nga ky
dëmtues nëpërmjet testeve laboratorike në një
mostër përfaqësues
ose
(c) bimët kanë qenë objekt i një trajtimi të
përshtatshëm kimik ose fizik kundër Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev dhe kanë rezultuara të
pastra nga ky dëmtues pas analizave laboratorike
në njëmostër përfaqësues.
Në rastin e bimëve për prodhimin e një kulture
komerciale:
(a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
një herë në një kohë të përshtatshme për
zbulimin e dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të
fundit të plotë të vegjetacionit dhe asnjë simptomë
e Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nuk është
hasur;ose
(b) (i) kultura është inspektuar të paktën një
herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin e
dëmtit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të
bimësisë;
(ii) bimët që tregojnë simptomat e Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev janë hequr menjëherë, dhe
(iii) bimët janë gjetur tëpastra nga ky dëmtues
pas analizave laboratorike në një mostër
përfaqësuese;ose

(c) bimët kanë qenë objekt i një trajtimi të
përshtatshëm fizik ose kimik dhe kanë rezultuar të
pastra nga Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
pas analizave laboratorike në një mostër
përfaqësuese.
Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjashme me viruset dhe fitoplazmat
DJKRR ose simptomat
Bimë për mbjellje
e shkaktuara nga
DJKRR-të
Leek yellow stripe virus Allium sativum L.

Kërkesat
(a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
një herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin
e dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë
të vegjetacionit dhe nuk janë parë simptoma të
Leek yellow stripe vir;
ose
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DJKRR ose simptomat
e shkaktuara nga
DJKRR-të

Onion yellow dwarf
virus

Potato spindle tuber
viroid

Tomato spotted wilt
tospovirus

Bimët për mbjellje

Kërkesat

(b) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
një herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin
e dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë
të vegjetacionit në të cilat jo më shumë se 10% e
bimëve shfaqën simptoma të Leek yellow stripe
virus, me ato bimë të hequra menjëherë dhe jo më
shumë se 1% e bimëve shfaqën simptoma të parë
në një inspektim përfundimtar.
Allium cepa L.,
(a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
Allium sativum L.
një herë në një kohë të përshtatshme që nga fillimi
i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit dhe nuk
ka simptoma të Onion yellow dwarf virus;
ose
(b) (i) kultura është inspektuar vizualisht të paktën
një herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin
e dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë
të vegjetacionit në të cilin jo më shumë se 10% e
bimëve shfaqën simptoma të Onion yellow dwarf
virus;
dhe
(ii) bimët e rrënjosura të gjetura të infektuara nga
ky dëmtues janë hequr menjëherë; dhe
(iii) jo më shumë se 1% e bimëve shfaqin
simptoma të atij dëmtuesi që janë parë, në një
inspektim përfundimtar.
Capsicum annuum L.,
(a) nuk është vërejtur asnjë simptomë e
Solanum lycopersicum L. sëmundjeve të shkaktuara nga Potato spindle tuber
viroid në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit
të tyre të plotë të vegjetacionit; ose
(b) bimët i janë nënshtruar testimit zyrtar për
Potato spindle tuber viroid, në një kampion
përfaqësues dhe duke përdorur metoda të
përshtatshme, dhe kanë rezultuar, të pastra nga ky
dëmtues.
Capsicum annuum L.,
Lactuca sativa L.,
Solanum lyco persicum
L., Solanum melongena
L.

(a) bimët janë rritur në një vend prodhimi që i
është nënshtruar një regjimi monitorimi për
vektorët përkatës të thripsit (Frankliniella
occidentalis Pergande dhe Thrips tabaci
Lindeman) dhe pas zbulimit të këtyre vektorëve
kryhen trajtime të përshtatshme për të siguruar
efektivitet shtypja e popullatave; dhe
(b) (i) nuk është vërejtur asnjë simptomë e
Tomato spotted wilt tospovirus në bimë në
vendin e prodhimit gjatë periudhës aktuale të
rritjes; ose
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e shkaktuara nga
DJKRR-të

Bimët për mbjellje

Kërkesat
(ii) çdo bimë në vendin e prodhimit që shfaq
simptoma të Tomato spotted wilt tospovirus,
gjatë periudhës aktuale të rritjes është hequr
dhe një mostër përfaqësuese e bimëve që do
të zhvendosen, është testuar dhe është gjetur
e pastër nga dëmtuesit.

Tomato yellow leaf
curl virus

Solanum lycopersicum
L.

(a) asnjë simptomë e Tomato yellow leaf curl
virus nuk është vërejtur në bimë; ose
(b) në vendin e prodhimit nuk janë vërejtur
simptoma të sëmundjes së Tomato yellow
leaf curl virus.

PJESA I
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi farat e Solanumtuberosum
Institucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit
përgjegjës, do të kryejë kontrolle dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që
në vijim kërkesat janë përmbushur në lidhje me praninë e DJKRR në farën e Solanum
tuberosum:
(a) farat e kanë origjinën në zona ku nuk dihet se është hasur Potato spindle tuber viroid; ose
(b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara nga Potato spindle tuber
viroid, në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit;
(c) bimët i janë nënshtruar testimit zyrtar për Potato spindle tuber viroid, në një mostër
përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe është konfirmuar, pastra nga ky
dëmtues.
PJESA J
Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi bimët për mbjelljen e Humulus lupulus, përveç
farave
Autoriteti kompetent, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të autoritetit kompetent,
duhet të kryejë kontrolle dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me
DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, të parashikuara në kolona e tretë e tabelës së mëposhtme,
janë përmbushur:
Kërpudhat
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Verticillium
Humulus lupulus
dahliae
L.
Kleb.
[VERTDA]

Kërkesat

(a) bimët për mbjellje rrjedhin nga bimët mëmë të cilat
janë inspektuar vizualisht në kohën më të përshtatshme
dhe janë gjetur të pastra nga simptomat e Verticillium
dahliae; dhe
(b) (i) bimët për mbjellje janë prodhuar në një vend
prodhimi të njohur si të pastër nga Verticilium dahliae;
ose
(ii) - bimët për mbjellje janë izoluar nga kulturat
prodhuese të Humulus lupulus; dhe
- Vendi i prodhimit është gjetur i pastër nga Verticillium
dahliae gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes në kohë
të përshtatshme nga inspektimi vizual i gjethit në kohën
më të përshtatshme; dhe
- Historia e të mbjellave dhe sëmundjeve të shkaktuara
nga toka në fusha është regjistruar dhe ka pasur një
periudhë pushimi nga bimët pritëse prej të paktën katër
vjetësh midis gjetjeve të Verticillium dahliae dhe
mbjelljet e tjera.
Kërpudhat

DJKRR ose
Bimët për mbjellje
simptomat e
shkaktuara nga
DJKRR-të
Verticillium
nonalfalfae
Inder bitzin,
H.W. Platt,
Bostock, R.M.
Davis &K.V.
Subbarao
[VERTNO]

Humulus lupulus L.

Kërkesat

(a) bimët për mbjellje rrjedhin nga bimë mëmë të cilat janë
inspektuar vizualisht në kohën më të përshtatshme dhe janë
gjetur të pastra nga simptomat e Verticillium nonalfalfae;
dhe
(b) (i) bimët për mbjellje janë prodhuar në një vend prodhimi
të njohur si të pastra nga Verticillium nonalfalfae; ose
(ii) - bimët për mbjellje janë izoluar nga kulturat prodhuese të
Humulus lupulus;
dhe
- vendi i prodhimit është gjetur i pastër nga Verticillium
nonalfalfae gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes në kohë të
përshtatshme me anë të pamjes vizuale inspektimi i gjethit;
dhe
dhe
- historia e të mbjellave dhe sëmundjeve të shkaktuara nga
toka në fusha është regjistruar dhe ka pasur një periudhë
pushimi nga bimët pritëse prej të paktën katër vjetësh midis
gjetjeve të Verticillium nonalfalfae dhe mbjelljet e tjetër.
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ANEKSI VI
LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA HYRJA E TË
CILAVE NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NGA VENDET E TJERA
ËSHTË E NDALUAR
Nr

Përshkrimi

Kodi NK

1.

Bimët e Abies Mill.,
Cedrus Trew,
Chamaecyparis Spach,
Juniperus L., Larix Mill.,
Picea A.Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr.dhe
Tsuga Carr., përveç
frutave dhe farave

ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 20
ex 0604 20 40

2.

Bimët e Castanea
Mill. dhe Quercus L.,
me gjethe, përveç
frutave dhe farave

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

3.

Bimë të Populus L.,
me gjethe, përveç
frutave dhe farave

4.

Lëvore e izoluar e
Castanea Mill.

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
ex 1404 90 00
ex 4401 40 90

5.

Lëvore e izoluar e
Quercus L., përveç
Quercus suberL.

ex 1404 90 00
ex 4401 40 90

Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e
vendit
Të gjitha vendet përveç Andorra, Armenisë,
Azerbajxhanit Bjellorusisë, Bosnjës dhe
Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe,
Gjeorgjisë, Islandas, Lihtenshtajnit, Moldavisë,
Monakos, Malit i Zi, Maqedonisë së Veriut,
Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme:
Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug),
Qarku Federal Veriperëndimor (Severo- Zapadny
okrug federale), Qarku Federal Jugor (Yuzhny
federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut
(Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarku
Federal i Vollgës(Privolzhsky federalny okrug)), San
Marinos, Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe
Mbretërisë së Bashkuar.
Të gjitha vendet përveç Andorrës, Armenisë,
Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës dhe
Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe,
Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë,
Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut,
Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme:
Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny
okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (SeveroZapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor
(Yuzhny Federalny okrug), Qarku Federal i
Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny
okrug) dhe Qarku Federal i Vollgës (Privolzhsky
federalny okrug), San Marinos, Serbisë, Zvicrës,
Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar (1)
Kanada, Meksikë, Shtetet e Bashkuara.

Të gjitha vendet.
Kanada, Meksikë, Shtetet e Bashkuara.
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Përshkrimi

Kodi NK

Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e
vendit

6.

Lëvore e izoluar e
sakaumit
AcerMarsh.

ex 1404 90 00
ex 4401 40 90

Kanada, Meksikë, Shtetet e Bashkuara.

7.

Lëvore e izoluar e
Populus L.

ex 1404 90 00
ex 4401 40 90

Amerika.

8.

Bimët për mbjelljen e
Chaenomeles Ldl.,
Crateagus L.,
Cydonia Mill., Malus
Mill.,Prunus L., Pyrus
L. dhe Rosa L.,
përveç bimëve në
gjendje qetësie pa
gjethe, lule dhe fruta

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 40 00
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Të gjitha vendet përveç Andorrës, Armenisë,
Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës dhe
Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe,
Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë,
Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut,
Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme:
Qarku Federal Qendror(Tsentralny Federalny
okrug), Qarku Federal Veriperëndimor(SeveroZapadny Federalny okrug), Qarku Federal
Veriperëndimor(Yuzhny Federalny okrug), Qarku
Federal i Kaukazit të Veriut(Severo-Kavkazsky
Federalny okrug) dhe Qarku Federal i Vollgës
(Okrug Federale Privolzhsky), San Marinos,
Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë
së Bashkuar.

9.

Bimët për
mbjelljen e
mullirit Cydonia,
Malus Mill.,
Prunus L. dhe
Pyrus L. dhe
hibridet e tyre, dhe
Fragaria L.,
përveç farave

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

10.

Bimët e Vitis L.,
përveç frutave

0602 10 10
0602 20 10
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Të gjitha vendet përveç Algjerisë, Andorrës,
Armenia, Australisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë,
Bosnjë dhe Hercegovinës, Kanadasë, Ishujt
Kanarie, Egjiptit, Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandës,
Izraelit, Jordanisë, Libanit, Libisë, Lihtenshtajnit,
Moldavisë, Monakos, Mali i Zi, Maroku, Zelanda e
Re, Maqedonisësë Veriut, Norvegjisë, Rusisë
(vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror
(Tsentralny Federalny okrug), Qarku Federal
Veriperëndimor (Severo- Zapadny Federalny
okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny Federalny
okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (SeveroKavkazsky federalny okrug) dhe Qarku federal i
Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San
Marinos, Serbisë, Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë,
Ukrainës, Mbretërisë së Bashkuar (1) dhe Shtetet e
Bashkuara përveç Havait.
Të gjitha vendet përveç Zvicrës.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Përshkrimi

11. Bimët e Agrumeve L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., dhe
hibridet e tyre, përveç
frutave dhe farave

Kodi NK

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
0602 20 30
ex 0602 20 80
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
12. Bimë për mbjelljen e
ex 0602 10 90
Photinia Ldl., përveç
ex 0602 90 41
bimëve të fjetura të
ex 0602 90 45
lira nga gjethet, lulet
ex 0602 90 46
dhe frutat
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
13. Bimët e Feniksit spp.
ex 0602 20 20
përveç frutave dhe
ex 0602 20 80
farave
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
14. Bimët për mbjellje të
ex 0602 90 50
familjes Poaceae, përveç ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
bimëve të barërave
shumëvjeçare dekorative
të nënfamiljeve
Bambusoideae dhe
Panicoideae dhe të
gjinive Buchloe,
Bouteloua Lag.,
Calamagrostis,
Cortaderia Stapf.,
Glyceria R. Br.,
Makoneloa ex Honda,
Hystrix, Molinia,
Phalaris L., Shibataea,
Spartina Schreb., Stipa
L.dhe Uniola L., përveç
farave

Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e
vendit
Të gjitha vendet.

Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë,
Japonia, Republika e Koresë dhe Shtetet e
Bashkuara.

Algjeria, Maroku.

Të gjitha vendet përveç Algjerisë, Andorrës,
Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Herzegovinës, Ishujt Kanarie, Egjiptit,
Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandat, Izraelit,
Jordanisë, Libanit, Libisë, Lihtenshtajnit,
Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Marokut,
Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë
(vetëm pjesët e mëposhtme: Qarkut Federal
Qendror (Tsentralny federalny okrug), Qarkut
Federal Veriperëndimor (Federalny SeveroZapadny Okrug), Qarkut Federal Jugor (Yuzhny
federalny okrug), Qarkut Federal i Kaukazit
Verior (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe
Qarkut Federal të Vollgas (Privolzhsky
federalny okrug)), San Marinos, Serbisë,
Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë dhe Ukrainës
dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Përshkrimi

Kodi NK

15.

Tuberet e Solanum
tuberosum L., fara e
patates
Bimët për mbjelljen e
llojeve të Solanum L. që
formojnë zhardhok ose
stolone ose hibrideve të
tyre, përveç atyre
zhardhokëve të Solanum
tuberosum L. siç
specifikohet në pikën 15
Zhardhokët e specieve
të Solanum L., dhe
hibridet e tyre, përveç
atyre të specifikuar në
pikat 15 dhe 16

0701 10 00

16.

17.

ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
0701 90 10
0701 90 50

Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e
vendit
Të gjitha vendet përveç Zvicrës
Të gjitha vendet përveç Zvicrës

Të gjitha vendet përveç
(a) Algjerisë, Egjiptit, Izraelit, Libisë, Marokut,
Sirisë, Zvicrës,Tunizisë dhe Turqisë,
ose
(b) ata që përmbushin percaktimet e mëposhtme:
(i) ata janë një nga më të mëposhtmet:
Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë,
Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt
Faroe, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë,
Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut,
Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme:
Qarkut Federal Qendror (Tsentralny federalny
okrug), Qarkut Federal Veriperëndimor (SeveroZapadny federalny okrug), Qarkut Federal Jugor
(Yuzhny federalny okrug), Qarkut Federal i Kaukazit
Verior (Severo-Kavkazskyfederalnyokrug) dhe
Qarkut Federal i Vollgës
(Privolzhskyfederalnyokrug)), San Marinos, Serbisë
dhe Ukrainës
dhe
(ii) ata përmbushin një nga këto vijon:
Clavibacter sepedonicus (Spieckermann dhe
Kottho) Nouioui et al., në përputhje me procedurën e
përmendur në nenin 107 të Lation Regu (BE) Nr
2016/2031, ose
- legjislacioni i tyre, njihet si ekuivalent me rregullat e
vëndit tonë në lidhje me mbrojtjen kundër Clavibacter
sepedonicus (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et
al. në përputhje me procedurën e përmendur në nenin
107 të Lation Regu (BE) Nr 2016/2031 janë
respektuar.
ose
(c) Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe
Mbretëria e Bashkuar (1), me kusht që të plotësohet
kushti i mëposhtëm: paraqitjen nga këto vende pranë
institucionit pergjegjespër mbrojtjen e bimëve në
Shqipëri cdo 30 prill të cdo viti, të rezultateve të
monitorimit të vitit të kaluar që konfirmojnë se
Clavibacter sepedonicus (Spieckermann dhe Kotthoff)
Nouioui et al. nuk është i pranishëm në territoret e tyre.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e
vendit
Të gjitha vendet përveç Algjerisë, Andorrës,
Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Egjiptit,
Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandas, Izraelit,
Jordanisë, Libanit, Libiasë, Lihtenshtajnit,
Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Marokut,
Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë
(vetëm pjesët e mëposhtme: Qarkut Federal
Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarkut
Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny
Federalny okrug), Qarkut Federal Jugor
(Yuzhny Federalny okrug), Qarkut Federal i
Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federal
okrug) dhe Qarkut federal i Vollgës
(Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos,
Serbisë, Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë,
Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Nr

Përshkrimi

Kodi NK

18.

Bimët për mbjelljen e
Solanaceae përveç
farave dhe bimëve të
përfshiera në pikat 15,
16 ose 17

ex 0602 90 30
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

19.

Toka si e tillë që
përbëhet pjesërisht nga
substanca të ngurta
organike
Terren rritës si i tillë,
përveç tokës, i përbërë
tërësisht ose pjesërisht
nga substanca organike
të ngurta, përveç atij të
përbërë tërësisht nga
torfe ose fibra e Cocos
nucifera L., e pa
përdorur më parë për
rritjen e bimëve ose për
qëllime bujqësore

ex 2530 90 00
ex 3824 99 93

Të gjitha vendet përveç Zvicrës.

ex 2530 10 00
ex 2530 90 00
ex 2703 00 00
ex 3101 00 00
ex 3824 99 93

Të gjitha vendet përveç Zvicrës.

Limon Citrus limon (L.)
N. Burm.f. dhe
Portokall Citrus
sinensis (L.) Osbeck
(deri më 30 prill 2021)

ex 0805 50 10
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80

Argjentina.

20.

21.

(1) Në përputhje me Marrëveshjen për tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut
nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike, dhe në veçanti Neni 5(4) i Protokollit për
Irlandën/Irlandën e Veriut në lidhje me Aneksin 2 të atij Protokolli, për qëllimet e këtij Aneksi, referencat në Mbretërinë
e Bashkuar nuk përfshijnë Irlandën e Veriut.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

ANEKSI VII
LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA, ME
ORIGJINË NGA VENDET E TJERA DHE KËRKESAT E VEÇANTA PËRKATËSE PËR
FUTJEN E TYRE NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQUPËRI
Nr
1

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Terren për rritje, i
lidhur ose i lidhur me
bimët, që synon të
mbajë vitalitetin e
bimëve, me përjashtim
të terrenit steril të
bimëve in- vitro

Kodet NK
Nuk
aplikohet
(N/A)

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina
Të gjitha
vendet përveç
Zvicrës

Kërkesa te veçanta
Deklaratë zyrtare që:
(a) terreni i rritjes, në kohën
e mbjelljes së bimëve
shoqëruese:
(i) është i pastër nga dheu
dhe materia organike dhe
nuk është përdorur më parë
për rritjen e bimëve apo për
qëllime të tjera bujqësore,
ose
ii) është i përbërë tërësisht
nga torfë ose fibra të Cocos
nucifera L. dhe nuk ishte
përdorur më parë për rritjen
e bimëve ose për ndonjë
qëllim tjetër bujqësore,
ose
iii) i është nënshtruar
fumigimit
efektiv
ose
trajtimit me ngrohjepër të
siguruar
pastërtin
nga
dëmtuesit dhe dhe që
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”,
ose
iv) iu nënshtrua qasjes
efektive të sistemeve për të
siguruar
pastërtin
nga
dëmtuesit dhe që shënohet
në certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
dhe
në të gjitha rastet e
përmendura në pikat (i) deri
(iv) u ruajt dhe u mbajt në
kushte të përshtatshme për ta
mbajtur atë të pastër nga
dëmtuesit karantinorë
dhe
(b) që nga mbjellja:
(i) janë marrë masat e
duhura

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

2.

Makineri dhe makina
që janë operuar për
qëllime bujqësore apo
pyjore

3.

Bimë për mbjellje me
rrënjë, të rritura në ajër
të hapur.

Kodet NK

Origjina

ex 8432 10 00 Të gjitha vendet
ex 8432 21 00
ex 8432 29 10
ex 8432 29 30
ex 8432 29 50
ex 8432 29 90
ex 8432 31 00
ex 8432 39 11
ex 8432 39 19
ex 8432 39 90
ex 8432 41 00
ex 8432 42 00
ex 8432 80 00
ex 8432 90 00
ex 8433 40 00
ex 8433 51 00
ex 8433 53 10
ex 8433 53 30
ex 8433 53 90
ex 0601 20 30 Të gjitha vendet
ex 0601 20 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

për të siguruar që terreni i
Kërkesa te veçanta
rritjes të jetë mbajtur i
pastër nga dëmtuesit
karantinorë të vendit:
- izolimi fizik i terrenit të
rritjes nga toka dhe burime
të tjera të mundshme
kontaminimi,
- masat higjienike,
- përdorimi i ujit të pastër
nga dëmtuesit karantinorë
të vendit;
ose
(ii) brenda dy javësh para
eksportit, terreni i rritjes
duke përfshirë, kur është e
përshtatshme, dheu është
hequr plotësisht duke larë
duke përdorur ujë të pastër
nga dëmtuesit karantinorë
të vendit. Rimbjellja mund
të kryhet në terrenin e
rritjes që plotëson kërkesat
e përcaktuara në pikën (a).
Do të mbahen kushtet e
përshtatshme për të ruajtur
pastërtin nga dëmtuesit
karantinorë të vendit, siç
parashikohet në pikën (b).
Deklaratë zyrtare që
makineritë ose
automjetet janë të
pastruara dhe të pastër
nga dheu dhe mbetjet
bimore.

Deklaratë zyrtare që:
(a) vendi i prodhimit që është
i pastër nga Clavibacter
sepedonicus (Spieck ermann dhe
Kottho) Nouioui et al. dhe
Synchytrium. endobioticum

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

4.

Bimë, produkte bimore dhe
objekte të tjera

Bimë për mbjellje,
përveç bulbave,
frutave rrënjor,
rizomave, farave,
zhardhokëve dhe
bimëve në kulturën e
indeve

Kodet NK

Origjina

ex 0602 90 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0706 90 10
Të gjitha vendet
0602 10 90
0602 20 20
0602 20 80
0602 30 00
0602 40 00
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 46
0602 90 47
0602 90 48
0602 90 50
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99 ex
0704 10 00 ex
0704 90 10 ex
0704 90 90 ex
0705 11 00 ex
0705 19 00 ex
0709 40 00 ex
0709 99 10 ex
0910 99 31 ex
0910 99 33

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(Schilb.) Percival,
Kërkesat e veçanta
dhe
(b) bimët e kanë origjinën
nga një fushë e njohur si e
pastër nga Globodera
pallida (Guri) Behrens dhe
Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens.

Deklaratë zyrtare që bimët
janë rritur në fidanishte dhe:
(a) e kanë origjinën në një
zonë, të themeluar në vendin
e origjinës nga shërbimi
kombëtar i mbrojtjes së
bimëve të atij vendi, si i
pastër nga Thrips palmi
Karny në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe që shënohet
në certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
ose
(b) e kanë origjinën në një
vend prodhimi, i themeluar
në vendin e origjinës nga
shërbimi kombëtar i
mbrojtjes së bimëve të atij
vendi, si i pastër nga Thrips
palmi Karny në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
që shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”,
dhe i shpallur i pastër nga
Thrips palmi Karny në
inspektimet zyrtare të kryera
të paktën çdo muaj gjatë tre
muajve të fundit përpara
eksportit;
ose

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesa te veçanta
(c) menjëherë përpara
eksportit, i janë nënshtruar
një trajtimi të përshtatshëm
kundër Thrips palmi Karny,
detajet e të cilit janë cituar
në certifikatat fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
dhe janë inspektuar
zyrtarisht dhe janë gjetur. Të
pastra nga Thrips palmi
Karny.

5.

Bimë njëvjeçare dhe
dyvjeçare për mbjellje,
përveç Poaceae dhe farave

ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

6.

Të gjitha
vendet, përveç:
Algjerisë,
Andorrës,
Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë,
Bosnjës dhe
Hercegovinës,
Ishujt Kanarie,
Egjiptit, Ishujt
Faroe,
Gjeorgjisë,
Islandas, Izraeli,
Jordanisë,
Libanit, Libisë,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë,
Monakos, Malit

Deklaratë zyrtare që bimët:
(a) janë rritur në fidanishte;
(b) janë të pastra nga
mbeturinat e bimore, lulet
dhe frutat;
(c) janë inspektuar në kohën
e duhur dhe para eksportit;
(d) janë gjetur të jenë të
pastra nga simptomat e
baktereve, viruseve dhe
organizmave të ngjashëm me
virusin e dëmshëm;

dhe
(e) janë gjetur pa shenja ose
simptoma të nematodave,
insekteve, marimangave dhe
kërpudhave të dëmshme, ose
i janë nënshtruar trajtimit të
duhur për të eliminuar
organizmat.
Bimë për mbjellje, të
ex 0602 90 50 Të gjitha vendet, Deklaratë zyrtare që bimët:
familjes Poaceae të
ex 0602 90 91 përveç: Algjerisë,
kullotave shumëvjeçare
(a) janë rritur në fidanishte;
ex 0602 90 99 Andorrës,
zbukuruese të nënfamiljeve
Armenisë,
Bambusoideae,Panicoideae
Azerbajxhanit,
(b) janë të pastra nga
dhe të gjinive Buchloe
Bjellorusisë,
mbeturinat bimore, lulet dhe
Lag.,Bouteloua
Bosnjës dhe
frutat;
Lag.,Calamagrostis
Hercegovinës,
Adan.,Cortaderia Stapf,
Ishujt Kanarie,
(c) janë inspektuar dhe para
Glyceria R.
Egjiptit, Ishujt
eksportit;
Br.,Hakonechloa Mak.
Faroe, Gjeorgjisë,
ishHonda,Hystrix L.,Molinia
Islandas, Izraeli, (d) janë gjetur të jenë të
Schnrak,Phalaris
Jordanisë, Libanit, pastra nga simptomat e
L.,Shibataea Mak.
Libisë,
baktereve, viruseve dhe
ishNakai,Spartina
Lihtenshtajnit,
organizmave të ngjashëm me

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

7.

Schreb.,Stipa L. andUniola
Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
L., përveç farave

Bimët për mbjellje, përveç
bimëve të fjetura, bimëve në
kulturën e indeve, farave,
bulbave, zhardhokëve,
frutave rrënjor dhe rizomave.
Begomoviruses përveç:
Abutilon mosaic virus, Sweet
potato leaf curl virus, Tomato
yellow leaf curl virus,
Tomato yellow leaf curl
Sardinia virus, Tomato
yellow leaf curl Malaga virus,
Tomato yellow leaf
curl Axarquia virus,
- Cowpea mild mottle virus,
- Lettuce infectious yellows
virus,
- Melon yellowing-associated
virus,
- Squash vein yellowing

Kodet NK

Moldavisë,
Origjina

virusin e dëmshëm; dhe
Kërkesa te veçanta

Monakos, Malit të (e) janë gjetur pa shenja ose
Zi, Marokut,
simptoma të nematodave,
Maqedonisë së
insekteve, marimangave dhe
Veriut,
kërpudhave të dëmshme, ose
Norvegjisë,
i janë nënshtruar trajtimit të
Rusisë (vetëm
duhur për të eliminuar
pjesët e
organizma të tillë.
mëposhtme:
Qarku Federal
Qendror
(Tsentralny
Federalny okrug),
Qarku Federal
Veriperëndimor
(Severo-Zapadny
Federalny okrug),
Qarku Federal
Jugor (Yuzhny
Federalny okrug),
Qarku Federal i
Kaukazit të Veriut
(SeveroKavkazsky federal
okrug) dhe Qarku
federal i Vollgës
(Privolzhsky
federalny okrug)),
San Marinos,
Serbisë, Zvicrës,
Sirisë, Tunizisë,
Turqisë, Ukrainës
dhe Mbretërisë së
Bashkuar.
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

virus,

ex 0709 40 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

- Sweet potato chlorotic
stunt virus,
- Sweet potato mild mottle
virus,

ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

- Tomato mild mottle virus.

(a)Ku Bemisia
tabaci Genn.
(popullatat joeuropiane) ose
vektorë të tjerë
të dëmtuesve
karantinorë të
vendit nuk
dihet të jenë
hasur.

Deklaratë zyrtare që nuk
është vërejtur asnjë
simptomë e dëmtuesit
karantinorë përkatës të
vendit mbi bimët gjatë ciklit
të tyre të plotë të bimësisë.

b) Ku Bemisia
tabaci Genn.
(popullatat joeuropiane) ose
vektorë të tjerë
të dëmtuesve
karantinorë të
vendit dihet se
është hasur
hasur.

Deklaratë zyrtare që nuk
është vërejtur asnjë
simptomë e dëmtuesit
karantinorë përkatës të
vendit mbi bimët gjatë ciklit
të tyre të plotë të bimësisë.
dhe
a) bimët e kanë origjinën në
zona të njohura si të pastra
nga Bemisia tabaci Genn.
dhe vektorë të tjerë të
dëmtuesve karantinorë të
vendit,
ose
b) vendi i prodhimit është
gjetur i pastër nga Bemisia
tabaci Genn. dhe vektorë të
tjerë të dëmtuesve
karantinorë përkatës të
vendit në inspektimet zyrtare
të kryera në kohë të
përshtatshme për të zbuluar
dëmtuesin,
ose
c) bimët i janë nënshtruar një
trajtimi efektiv që siguron
çrrënjosjen e Bemisia tabaci
Genn dhe vektorëve të tjerë
të dëmtuesve karantinorë të
vendit dhe janë gjetur të
pastra prej tyre përpara
eksportit.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
8.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimët për mbjelljen e
llojeve barishtore, përveç
bulbave, frutave rrënjor,
bimëve të familjes Poaceae,
rizomave, farave,
zhardhokëve dhe bimëve në
kulturën e indeve

Kodet NK

Origjina

Kërkesa te veçanta

ex 0602 10 90
0602 90 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0705 21 00
ex 0705 29 00
ex 0706 90 10
ex 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

Të gjitha vendet
ku dihet se
është hasur
Liriomyza
sativa
(Blanchard) dhe
Amauromyza
maculosa
(Malloch)

Deklaratë zyrtare që bimët
janë rritur në fidanishte dhe:
a) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Liriomyza sativae
(Blanchard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch) në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare që shënohet në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
ose
b) e kanë origjinën në një
vend prodhimi, i themeluar
nga organizata kombëtare
për mbrojtjen e bimëvetë
vendit të origjinës si i pastër
nga Liriomyza sativae
(Blanchard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch) në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe që shënohet
në certifikatën fitosanitare të
cituarnë nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
dhe e deklaruar e pastër nga
Liriomyza sativae
(Blanchard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch) në inspektimet
zyrtare të kryera të paktën
çdo muaj gjatë tre muaj para
eksportit,ose
c) menjëherë përpara
eksportit, i janë nënshtruar
një trajtimi të përshtatshëm
kundër Liriomyza sativae
(Blanchard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch) dhe janë
inspektuar zyrtarisht dhe
janë gjetur të pastra nga

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

9.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Bimë barishtore
shumëvjeçare për mbjellje,
përveç farave, të familjeve
Caryophyllaceae (përveç
Dianthus L.), Compositae
(përveç Chrysanthemum L.),
Cruciferae, Leguminosae
dhe Rosaceae (përveç
Fragaria L.)

Kodet NK

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0705 21 00
ex 0705 29 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina

Kërkesa të veçanta

Liriomyza sativae
(Blanchard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch). Hollësitë e
trajtimit të përmendur në
pikën (c) do të përmenden në
certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 71 të
lacionit Regu (BE) nr
2016/2031.
Të gjitha vendet Deklaratë zyrtare që bimët:
përveç:
Algjerisë,
(a) janë rritur në fidanishte,
Andorrës,
Armenisë,
(b) janë të pastra nga
Azerbajxhanit, mbeturinat bimore, lulet dhe
Bjellorusisë,
frutat,
Bosnjës dhe
Hercegovinës, (c) janë inspektuar në kohën
Ishujt Kanarie,
e duhur dhe para eksportit,
Egjiptit, Ishujt
Faroe,
(d) kanë rezultuar të pastra
Gjeorgjisë,
nga simptomat e baktereve të
Islandës, Izraelit,
dëmshme, viruseve dhe
Jordanisë,
organizmave të ngjashëm me
Libanit, Libisë,
virusin, dhe
Lihtenshtajnit,
Moldavisë,
(e) kanë rezultuar pa shenja
Monakos, Mali i
ose simptoma të
Zi, Marokut ,
nematodave, insekteve,
Maqedonisë së
marimangave dhe
Veriut,
kërpudhave të dëmshme, ose
Norvegjisë,
i janë nënshtruar trajtimit të
Rusisë (vetëm
duhur për të eliminuar
pjesët e
organizma të tillë.
mëposhtme:
Qarku Federal
Qendror
(Tsentralny
Federalny
okrug), Qarku
Federal
Veriperëndimor
(SeveroZapadny
Federalny
okrug), Qarku
Federal Jugor
(Yuzhny
Federalny
okrug), Qarku
Federal i
Kaukazit të
Veriut (SeveroWeb: www.bujqesia.gov.al

Nr

10.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Pemë dhe shkurre, të
destinuara për mbjellje,
përveç farave dhe bimëve në
kulturën e indeve

Kodet NK

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina
Kavkazsky
federal okrug)
dhe Qarku
federal i
Vollgës
(Privolzhsky
federalny
okrug))
dhe Qarku
federal i
Vollgës
(Privolzhsky
federalny
okrug)), San
Marinos,
Serbisë,
Zvicrës, Sirisë,
Tunizisë,
Turqisë,
Ukrainës dhe
Mbretërisë së
Bashkuar
Vendet e tjera
përveç:
Algjerisë,
Andorrës,
Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë,
Bosnjës dhe
Hercegovinës,
Ishujt Kanarie,
Egjiptit, Ishujt
Faroe,
Gjeorgjisë,
Islandës, Izraelit,
Jordanisë,
Libanit, Libisë,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë,
Monakos, Mali i
Zi, Marokut ,
Maqedonisë së
Veriut,
Norvegjisë,
Rusisë (vetëm
pjesët e
mëposhtme:
Qarku Federal
Qendror
(Tsentralny
Federalny
okrug), Qarku
Federal

Kërkesa të veçanta

Deklaratë zyrtare që bimët:
(a) janë të pastra (p.sh. të
pastra nga mbeturinat e
bimore) dhe të pastra nga
lulet dhe frutat,
(b) janë rritur në fidanishte,
(c) janë inspektuar në kohën
e duhur dhe para eksportit
dhe janë gjetur pa simptoma
të baktereve të dëmshme,
viruseve dhe organizmave të
ngjashëm me virusin, dhe
ose janë gjetur pa shenja ose
simptoma të nematodave,
insekteve, marimangave dhe
kërpudhave të dëmshme, ose
i janë nënshtruar rasteve të
duhura trajtim për
eliminimin e organizmave.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

11.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Pemë dhe shkurre
gjetherënëse, të destinuara
për mbjellje, përveç farave
dhe bimëve në kulturën e
indeve.

Kodet NK

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina

Kërkesat e veçanta

Veriperëndimor
(SeveroZapadny
Federalny
okrug), Qarku
Federal Jugor
(Yuzhny
Federalny
okrug), Qarku
Federal i
Kaukazit të
Veriut (SeveroKavkazsky
federal okrug)
dhe Qarku
federal i
Vollgës
(Privolzhsky
federalny
okrug)), San
Marinos,
Serbisë,
Zvicrës, Sirisë,)
Tunizisë,
Turqisë,
Ukrainës dhe
Mbretërisë së
Bashkuar.
Vendet e tjera
Deklaratë zyrtare që bimët
përveç:
janë në gjendje qetësie dhe
Algjerisë,
pa gjethe.
Andorrës,
Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë,
Bosnjës dhe
Hercegovinës,
Ishujt Kanarie,
Egjiptit, Ishujt
Faroe,
Gjeorgjisë,
Islandës, Izraelit,
Jordanisë,
Libanit, Libisë,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë,
Monakos, Mali i
Zi, Marokut ,
Maqedonisë së
Veriut,
Norvegjisë,
Rusisë (vetëm
pjesët e
mëposhtme:
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

12.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Perimet me rrënjë dhe
zhardhokë, përveç
zhardhokëve të Solanum
tuberosum L

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

Qarku Federal
Qendror
(Tsentralny
Federalny
okrug), Qarku
Federal
Veriperëndimor
(SeveroZapadny
Federalny
okrug), Qarku
Federal Jugor
(Yuzhny
Federalny
okrug), Qarku
Federal i
Kaukazit të
Veriut (SeveroKavkazsky
federal okrug)
dhe Qarku
federal i Vollgës
(Privolzhsky
federalny
okrug)), San
Marinos,
Serbisë, Zvicrës,
Sirisë, Tunizisë,
Turqisë,
Ukrainës dhe
Mbretërisë së
Bashkuar.
Të gjitha vendet Deklaratë zyrtare që
0706 10 00
përveç Zvicrës. ngarkesa apo loti nuk
0706 90 10
përmban më shumë se 1% të
0706 90 30
peshës neto të dheut dhe
0706 90 90
terrenit rritës.
ex 0709 99 90
ex 0714 10 00
ex 0714 20 10
ex 0714 20 90
ex 0714 30 00
ex 0714 40 00
ex 0714 50 00
ex 0714 90 20
ex 0714 90 90
ex 0910 11 00
ex 0910 30 00
ex 0910 99 91
ex 1212 91 80
ex 1212 94 00
ex 1212 99 95

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK
ex 1214 90 10
ex 1214 90 90
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
ex 0706 90 10
ex 0910 11 00
ex 0910 20 10
ex 0910 30 00
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

13.

Bulbet, frutat rrënjorë,
rizomat dhe zhardhokët, të
destinuara për mbjellje,
përveç zhardhokëve e
Solanum tuberosum

14.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L.

15.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L.

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

16.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L.

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Deklaratë zyrtare që
ngarkesa apo loti nuk
përmban më shumë se 1% të
peshës neto të dheut dhe
terrenit rritës.

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Deklaratë zyrtare që
ngarkesa apo shorti nuk
përmban më shumë se % të
pesha neto e tokës dhe
mesatarja në rritje.
Të gjitha vendet. Deklaratë zyrtare që
zhardhokët e kanë origjinën
në:
(a) një vend ku Tecia
solanivora (Povolný) nuk
dihet të ndodhë,
ose
(b) një zonë e lirë nga Tecia
solanivora (Povolný), e
themeluar nga autoriteti
kombëtar i mbrojtjes së
bimëve në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare.
Të gjitha vendet. Deklaratë zyrtare që:
(a) zhardhokët e kanë
origjinën në vende që dihet
se janë të pastra nga
Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann dhe Kottho)
Nouioui et al.;
ose
(b) dispozitat e njohura si
ekuivalente me dispozitat e
ligjit të EU për luftimin e
Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann dhe Kottho)
Nouioui et al. në përputhje
me procedurën e përmendur
në nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr. 2016/2031, janë
respektuar në vendin e
origjinës.
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Zhardhokët e Solanum
tuberosum L.

Kodet NK

18.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L., për mbjellje

0701 10 00

19.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L., për mbjellje

0701 10 00

17.

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet
ku
Synchytrium
endobioticum
(Schilb.)
Percival , dihet
se është hasur.

Deklaratë zyrtare që:
(a) zhardhokët e kanë
origjinën në zonat e njohura
si të pastra nga Synchytrium
endobioticum (Schilb.)
Percival (të gjitha racat e tjera
përveç Race 1, raca e
përbashkët europiane), dhe
asnjë simptomë e
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Percival, nuk është
vërejtur në vendin e
prodhimit ose në afërsi të saj
për një periudhë të
përshtatshme,
ose
(b) dispozitat e njohura si
ekuivalente me dispozitat e
ligjit të BE-së për luftimin e
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Percival, në
përputhje me procedurën e
përmendur në nenin 107 të
Rregullores (BE) Nr.
2016/2031, janë respektuar në
vendin e origjinës.
Të gjitha vendet. Deklaratë zyrtare që
zhardhokët e kanë origjinën
nga një vend i njohur si i
pastër nga Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens dhe Globodera
pallida (Guri) Behrens.
Deklaratë zyrtare që:
a) zhardhokët e kanë
origjinën në zonat në të cilat
Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni et
al., Ralstonia syzigii subsp.
celebensis Safni et al.
dheRalstonia syzigii subsp.
indonesiensis Safni et al.,
dihet se nuk është hasur
ose
(b) në zonat ku Ralstonia
solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. emend. Safni
et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni et
al., Ralstonia syzigii subsp.
celebensis Safni et al. ose
Ralstonia syzigii subsp.
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

20.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Zhardhokët të Solanum
tuberosum L., për mbjellje

Kodet NK

0701 10 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Origjina

Kërkesat e veçanta
indonesiensis Safni etj. dihet
se zhardhokët e kanë
origjinën nga një vend
prodhimi që gjendet i pastër
nga Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al.,
Ralstonia
pseudosolanacearum Safni
et al., Ralstonia syzigii
subsp. celebensis Safni et al.
dhe Ralstonia syzigii subsp.
indonesiensis Safni etj. ose
konsiderohet të jetë i pastër
prej tij, si pasojë e masave të
marra për të zhdukur
Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
përmirësoj. Safni et al.,
Ralstonia
pseudosolanacearum Safni
et al., Ralstonia syzigii
subsp. celebensis Safni etj.
dhe Ralstonia syzigii subsp.
indonesiensis Safni etj. dhe
të përcaktuara në përputhje
me procedurën e përmendur
në nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr. 2016/2031.
Deklaratë zyrtare që:
a) ose zhardhokët e kanë
origjinën në zonat ku
Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (Të gjitha
popullatat) dhe Meloidogyne
fallax Karssen dihet se nuk
është hasur,
ose
b) në zonat ku Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. dhe
Meloidogyne fallax Karssen
dihet se ndodhin:
(i) zhardhokët e kanë
origjinën nga një vend
prodhimi i cili është gjetur i
lirë nga Meloidogyne
chitwoodi Golden et al., dhe
Meloidogyne fallax Karssen
bazuar në një studim vjetor
të kulturavebujtëse nga
inspektimi vizual i bimëve
bujtëse në kohë të
përshtatshme
dhe me inspektim vizual si

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
nga jashtë ashtu edhe me
prerjen e zhardhokëve pas
korrjes nga kulturat e
patateve të rritura në vendin
e prodhimit,
ose

21.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L., përveç atyre
për mbjellje.

0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(ii) zhardhokët pas vjeljes
janë marrë në mënyrë të
rastësishme dhe, ose janë
kontrolluar për praninë e
simptomave pas një metode
të përshtatshme për të
zbuluar simptoma, ose janë
testuar në laborator, si dhe
janë inspektuar vizualisht si
nga jashtë ashtu edhe duke
prerë zhardhokët, në kohë të
përshtatshme dhe në të gjitha
rastet në koha e mbylljes së
paketimeve ose kontinierve
përpara tregtimit sipas
dispozitave për mbylljen
sipas Direktivës 66/403/EEC
dhe pa simptoma të
Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. dhe
Meloidogyne fallax Karssen
janë hasur.
Të gjitha vendet. Deklaratë zyrtare që
zhardhokët e kanë origjinën
në zonat në të cilat Ralstonia
solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al emend. Safni
et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni
et al.Ralstonia syzigii subsp.
Celebensis Safni dhe al. dhe
Ralstonia syzigii subsp.
indonesiensis Safni et al.,
dihet se nuk është hasur.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
22.

23.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimët për mbjelljen
e Capsicum annuum
L., Solanum
lycopersicum L.,
Musa L., Nicotiana
L. dhe Solanum
melongena L.,
përveç farave

Bimët e Solanum
lycopersicum L. dhe
Solanum melongena
L., përveç frutave
dhe farave

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Të gjitha vendet
ku ku Ralstonia
solanacearum
(Smith)
Yabuuchi et al.
emend. Safni et
al., Ralstonia
pseudosolanacea
rum Safni et
al.Ralstonia
syzigii subsp.
Celebensis Safni
dhe al. ose
Ralstonia syzigii
subsp.
indonesiensis
Safni et al., dihet
se është hasur.

Deklaratë zyrtare që:
(a) bimët e kanë origjinën në
zona të cilat janë gjetur të
pastra nga Ralstonia
solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.. përmirësoj.
Safni et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni
et al.., Ralstonia syzigii
subsp. celebensis Safniet al.
dhe Ralstonia syzigii subsp.
indonesiensis Safni et al.

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Të gjitha vendet.

ose
(b) nuk ka simptoma të
Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al.,Ralstonia
pseudosolanacearum Safni
et al., Ralstonia syzigii
subsp. celebensis Safni etj.
dhe Ralstonia syzigii subsp.
indonesiensis Safni et al.
janë vërejtur në bimët në
vendin e prodhimit që nga
fillimi i ciklit të fundit të
plotë të vegjetacionit.
Deklaratë zyrtare që bimët e
kanë origjinën në:
(a) një vend i njohur si e
pastër nga Keiferia
lycopersicella (Walsingham)
në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare,
ose
(b) një zonë e themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
të origjinës si e pastër nga
Keiferia lycopersicella
(Walsingham) në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
që shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje nën rubrikën.
“Deklaratë shtesë”.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
24.

25.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimë për mbjelljen e
Beta vulgaris L.,
përveç farave

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 90 30
ex 0602 90 50

Të gjitha vendet.

Bimët e
Chrysanthemum L.,
Dianthus L. dhe
Pelargonium l'Hérit.
ex Ait., përveç
farave

ex 0602 10 90
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
0603 12 00
0603 14 00

Të gjitha vendet.

Deklaratë zyrtare që asnjë
simptomë e Beet curly top
virus nuk janë vërejtur në
vendin e prodhimit që nga
fillimi i ciklit të fundit të
plotë të vegjetacionit.
Deklaratë zyrtare që:
(a) bimët e kanë origjinën në
një zonë të pastër nga
Spodoptera eridania
(Cramer), Spodoptera
frugiperda Smith dhe
Spodoptera litura
(Fabricius), e themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
përputhje me standardet
përkatëse ndërkombëtare për
masat fitosanitare,
ose
(b) asnjë shenjë e
Spodoptera eridania
(Cramer), Spodoptera
frugiperda Smith dhe
Spodoptera litura (Fabricius)
nuk janë vërejtur në vendin e
prodhimit që nga fillimi i
ciklit të fundit të plotë të
vegjetacionit,.
ose
(c) bimët i janë nënshtruar
trajtimit të duhur për t'i
mbrojtur nga dëmtuesit
përkatës.
Deklaratë zyrtare që bimët
janë rritur gjatë gjithë jetës
së tyre në:
(a) një vend i pastër nga
Chrysanthemum stem
necrosis virus,
ose
(b) një zonë e themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
të origjinës si e pastër nga
Chrysanthemum stem
necrosis virus në përputhje
me standardet
ndërkombëtare përkatëse për
masat fitosanitare,
ose
(c) një vend prodhimi, i
përcaktuar si i pastër nga
Chrysanthemum stem

ex 0603 19 70
ex 0603 90 00

26.

Bimë për mbjellje, e
Chrysanthemum L.
dhe Solanum
lycopersicum L.,
përveç farave

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Të gjitha vendet.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

27.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Bimë për mbjellje, e
Pelargonium
L'Herit. ex Ait.,
përveç farave

Kodet NK

ex 0602 10 90
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vende
ku dihet se ndodh
Tomato ringspot
virus:
a)
ku
Xiphinema
americanum Cobb
sensu stricto,
Xiphinema bricolense
Ebsary, Vrain &
Graham, Xiphinema
californicum Lamberti
& Bleve-Zacheo,
Xiphinema inaequale
khan et Ahmad,
Xiphinema
intermedium Lamberti
& Bleve-ZacheinemaRivensei & BleveZacheo ose vektorë të
tjerë të Tomato
ringspot virus nuk
dihet të jetë hasur.

necrosis virus dhe i
verifikuar nëpërmjet
inspektimeve zyrtarekur
është e përshtatshme, testimi.
Deklaratë zyrtare që bimët
janë:
(a) me origjinë direkt nga
vendet e prodhimit të
njohura si të pastra nga
virusi i unazës së domates
ose
(b) e jo më shumë se stokut
të gjeneratës së katërt, që
rrjedh nga bimët mëmë të
gjetura të pastra nga Tomato
ringspot virus sipas një
sistemi zyrtar të miratuar të
testimit virologjik.

(b) ku Xiphinema
americanum Cobb
sensu stricto,
Xiphinema bricolense
Ebsary, Vrain &
Graham, Xiphinema
californicum Lamberti
& Bleve-Zacheo,
Xiphinema inaequale
khan et Ahmad,
Xiphinema
intermedium Lamberti
& BleveZacheonmapopullata
Lamberti & BleveZacheonma (EU)
Xiphinema tarjanense
Lamberti & BleveZacheo ose vektorë të
tjerë të virusit të
unazës së domates
dihet se është hasur.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

28.

Lulet e prera të
Chrysanthemum L.,
Dianthus L.,
Gypsophila L. dhe
Solidago L., dhe
perimet gjethore të
graveolens Apium L.
dhe Ocimum L.

0603 12 00
0603 14 00
ex 0603 19 70
0709 40 00
ex 0709 99 90

Të gjitha vendet.

29.

Lulet e prera të
Orchidaceae

0603 13 00

Të gjitha vendet.

30.

Bimë natyrale ose
artificiale të dwarfed
plants për mbjellje
përveç farave

ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 41
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Të gjitha vende
përveç: Algjerisë,
Andorrës, Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Hercegovinës,
Ishujt Kanarie,
Egjiptit,Ishujt Faroe,
Gjeorgjisë, Islandës,
Izraelit, Jordanisë,
Libanit, Libisë,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë, Monakos,
Mali i Zi,Marokut ,
Maqedonisë së Veriut,
Norvegjisë, Rusisë
(vetëm pjesët e
mëposhtme: Qarku
Federal Qendror
(Tsentralny Federalny
okrug), Qarku Federal
Veriperëndimor
(Severo-Zapadny
Federalny okrug),
Qarku Federal Jugor
(Yuzhny Federalny
okrug), Qarku Federal

Deklaratë zyrtare që lulet e
prera dhe perimet gjethore:
(a) e kanë origjinën në një
vend të pastër nga Liriomyza
sativae (Blan chard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch),
ose
(b) menjëherë përpara
eksportit të tyre, janë
inspektuar zyrtarisht dhe
janë gjetur të pastra nga
Liriomyza sativae
(Blanchard) dhe
Amauromyza maculosa
(Malloch).
Deklaratë zyrtare që lulet e
prera:
(a) e kanë origjinën në një
vend të pastër nga Thrips
palmi Karny,
ose
(b) menjëherë para eksportit
të tyre, janë inspektuar
zyrtarisht dhe janë gjetur të
pastra nga Thrips palmi
Karny.
Deklaratë zyrtare që:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) bimët, duke përfshirë ato
të mbledhura drejtpërdrejt
nga habitatet natyrale, janë
rritur, mbajtur dhe kalitur
për të paktën dy vjet rresht
përpara dërgimit në
fidanishte të regjistruara
zyrtarisht, të cilat i
nënshtrohen një regjim
kontrolli të mbikëqyrur
zyrtarisht,
(b) bimët në fidanishtet e
përmendura në pikën (a) të
këtij shënimi:
(i) të paktën gjatë periudhës
së përmendur në pikën (a) të
këtij shënimi:
- ishin në vazo, në vazo të
cilat janë vendosur në rafte
të paktën 50 cm mbi tokë,
- i janë nënshtruar trajtimeve
të duhura për të siguruar
lirinë nga ndryshket joevropiane, dhe përbërësi”

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

i Kaukazit të Veriut
(Severo-Kavkazsky
federal okrug) dhe
Qarku federal i
Vollgës (Privolzhsky
federalny okrug)), San
Marinos, Serbisë,
Zvicrës, Sirisë,
Tunizisë, Turqisë,
Ukrainës dhe
Mbretërisë së
Bashkuar.

aktiv, përqendrimi dhe data e
aplikimit të këtyre trajtimeve
janë përmendur në
certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
nën rubrikën “Dezinfektimi
dhe/ose trajtimi”,
- janë inspektuar zyrtarisht të
paktën gjashtë herë në vit në
intervalet e duhura për
praninë e dëmtuesve
karantonorë të vendit në
përputhje me ligjin nr
105/2016 “Për mbrojtjen e
bimëve”, dhe këto
inspektime janë kryer
gjithashtu në bimë në afërsi
të fidanishtet e përmendura
në shkronjën (a) të kësaj
pike, të paktën me
ekzaminim vizual të çdo
rreshti në fushë ose
fidanishte dhe me
ekzaminim vizual të të gjitha
pjesëve të bimës në terrenin
rritës, duke përdorur një
kampion të rastësishëm prej
të paktën 300 bimësh nga një
gjini e caktuar ku numri i
bimëve të asaj gjinie nuk
është më shumë se 3 000
bimë, ose 10 % e bimëve
nëse ka më shumë se 3 000
bimë nga ajo gjini,
- janë gjetur të pastra, në
këto inspektime, nga
dëmtues karantinorë përkatës
të vendit, siç specifikohet në
paragrafin e mëparshëm,
bimët e infektuara janë hequr
dhe bimët e mbetura, sipas
rastit, janë trajtuar në mënyrë
efektive dhe janë mbajtur për
një periudhë të përshtatshme
dhe inspektohen për të
siguruar pastërtin nga këto
dëmtues,
- janë mbjellë ose në një
terren rritës artificiale të
papërdorur ose në një terren
rritës natyral, i cili është

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
trajtuar me tymosje ose me
trajtim të përshtatshëm
termik dhe ka qenë nga çdo
dëmtues karantinorë i vendit,
- janë mbajtur në kushte që
sigurojnë që terreni rritës të
jetë mbajtur i pastër nga
dëmtuesit karantinorë të
vendit dhe brenda dy javësh
përpara dërgimit, kanë qenë:
- shkundet dhe lahet me ujë
të pastër për të hequr terrenin
rritës të rritjes dhe për ta
mbajtur të zhveshur me
rrënjë,
ose
- shkundet dhe lahet me ujë
të pastër për të hequr terrenin
rritjes origjinale dhe të
rimbjellë në terrenin rritës që
plotëson kushtet e
përcaktuara në (i) paragrafin
e pestë,
ose
- i nënshtrohen trajtimeve të
duhura për të siguruar që
terreni rritës është i pastër
nga dëmtuesit karantinorë të
vendit, dhe lënda aktive,
përqendrimi dhe data e
aplikimit të këtyre trajtimeve
janë shënuar në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut nën rubrikën
“Dezinfektimi dhe/ose
trajtimi dezinfektues”.
(ii) janë paketuar në
kontejnerë të mbyllur të cilët
janë mbyllur zyrtarisht dhe
mbajnë numrin e regjistrimit
të fidanishtës së regjistruar,
dhe ky numër është shënuar
në rubrikën "Deklaratë
shtesë" në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje, duke
mundësuar identifikimin e
dërgesave.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
31.

32.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimët e Pinales,
përveç frutave dhe
farave

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 20
0604 20 40
ex 1404 90 00

Të gjitha vendet.

Bimë e Pinales,
përveç frutave dhe
farave, mbi 3 m
lartësi.

ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 47
ex 0602 90 50
ex 0602 90 99
ex 0604 20 20
ex 0604 20 40
ex 1404 90 00

Të gjitha vendet
përveç: Andorrës,
Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Hercegovinës,
Ishujt Kanarie, Ishujt
Faroe, Gjeorgjisë,
Islandës,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë, Monakos,
Malit të Zi,
Maqedonisë së Veriut,
Norvegjisë, Rusisë
(vetëm pjesët e
mëposhtme: Qarkut
Qendrore Federal
(Tsentralny Federalny
okrug), Qarkut Federal
Veriperëndimor
(Severo-Zapadny
Federalny okrug),
Qarkut Federal Jugor
(Yuzhny Federalny
okrug), Qarkut Federal
i Kaukazit të Veriut
(Severo-Kavkazsky
federalny okrug) dhe
Qarkut federal i
Vollgës (Privolzhsky).
San Marinos, Serbisë,
Zvicrës, Turqisë,
Ukrainës dhe
Mbretërisësë
Bashkuar.

Deklaratë zyrtare që bimët
janë prodhuar në një vend të
prodhimit të pastër nga
Pissodes cibriani O'Brien,
Pissodes fasciatus Leconte,
Pissodes nemorensis
Germar, Pissodes nitidus
Roelofs, Pissodes punctatus
Langor & Zhang, Pissodes
strobi (Peck), Pissodes
terminalis Hopping,
Pissodes yunnanensis
Langor & Zhang dhe
Pissodes zitacuarense
Sleeper.
Deklaratë zyrtare që bimët
janë prodhuar në një vend
prodhimi që është e pastër
nga Scolytidae spp. (joeuripiane).

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

33.

Bimët e Castanea
Mill. dhe Quercus
L., përveç frutave
dhe farave

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Të gjitha vendet.

Deklaratë zyrtare që asnjë
simptomë e Cronartium
spp., me përjashtim të
cronartium gentianeum,
Cronartium pini
dheCronartium ribicola, nuk
janë hasur në vendin e
prodhimit ose në afërsi të tij
që nga fillimi i ciklit të
fundit të plotë të bimësisë.

34.

Bimë të Quercus L.,
përveç frutave dhe
farave.

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Shtetet e Bashkuara.

Deklaratë zyrtare që bimët e
kanë origjinën në zonat e
njohura të pastra nga
Bretziella fagacearum
(Bretz) Z.W. deBeer,
Marinc.,T.A. Duong & M.J.
Wingf., krehër. Nov.

35.

Bimë për mbjellje të
Corylus L., përveç
farave.

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45

Kanadaja dhe Shtetet e Deklaratë zyrtare që bimët e
Bashkuara.
kanë origjinën në:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) një zonë, e themeluar në
vendin e origjinës nga
autoriteti kombëtare e
mbrojtjes së bimëve në atë
vend, si e pastër nga
Anisogramma anomala
(Peck) E. Müller, në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
që shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”,

ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99

36.

Bimët e Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia
Carr., Juglans
mandshurica
Maxim., Ulmus
davidiana Planch.
dhe Pterocarya
rhoifolia Siebold &
Zucc., përveç frutave
dhe farave.

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

ose
(b) në një vend prodhimi, i
themeluar në vendin e
origjinës nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve në atë vend, si i
pastër nga Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller në
inspektimet zyrtare të kryera
në vendin e prodhimit ose në
afërsi të tij që nga fillimi i tre
cikleve të fundit të plota të
vegjetacionit, në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
që shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”.

Kanadaja, Kina,
Republika Popullore
Demokratike e Koresë,
Japonia, Mongolia,
Republika e Koresë,
Rusia, Tajvani dhe
Shtetet e Bashkuara.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Deklaratë zyrtare që bimët e
kanë origjinën në një zonë të
njohur të pastër nga Agrilus
planinpennis Fairmaire, e
themeluar nga Organizata
Kombëtare e Mbrojtjes së
Bimëve në vendin e
origjinës, në përputhje me
standardet përkatëse
ndërkombëtare për masat
fitosanitare, e cila është
përmendur në certifikatën
fitosanitare të përmendur në
nenin 19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje dhe ky status
pastërtie është komunikuar
paraprakisht me shkrim në
Komision nga organizata
kombëtare e mbrojtjes së
bimëve të vendit të interesuar.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
37.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimë për mbjellje, të
Juglans L. dhe Pterocarya
Kunth, përveç farave.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99

Shtetet e Bashkuara.

Deklaratë zyrtare që bimët
për mbjellje:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

a) janë rritur gjatë gjithë
jetës së tyre në një zonë të
pastër nga Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat dhe vektori
i saj Pityophthorus juglandis
Blackman, themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, , dhe
që shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”,
ose
b) e kanë origjinën në një
vend prodhimi, duke
përfshirë afërsinë e tij me
rreze të paktën 5 km, ku as
një simptomat e Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat dhe as
prania e vektorit të tij
Pityophthorus juglandis
Blackman, nuk janë vërejtur
gjatë inspektimeve zyrtare
brenda një periudhe prej dy
vjetësh përpara eksportit;
bimët për mbjellje janë
inspektuar menjëherë para
eksportit dhe trajtuar dhe
paketuar në mënyra për të
parandaluar infektimin pas
largimit nga vendi i
prodhimit,
ose
c) e kanë origjinën në një
vend prodhimi me izolim të
plotë fizik dhe bimët për
mbjellje janë inspektuar
menjëherë përpara eksportit
dhe janë trajtuar dhe
paketuar në mënyra për të
parandaluarinfektimin pas
largimit nga vendi i
prodhimit.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
38.

39.

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
Bimët e Betula L., përveç ex 0602 10 90
frutave dhe farave.
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
Bimë për mbjelljen e
ex 0602 10 90
Platanus L., përveç
ex 0602 20 20
farave.
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet.

Deklaratë zyrtare që bimët e
kanë origjinën në një vend
që njihet si e pastër nga
Agrilus anxius Gory.

Armenia, Zvicra,
Turqia dhe Shtetet e
Bashkuara.

Deklaratë zyrtare që bimët:
(a) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
të origjinës si e pastër nga
Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, të cilat
përmenden në certifikatën
fitosanitare të përmendur në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”
ose
(b) janë rritur në një vend
prodhimi të themeluar si të
pastërngaCeratocystis
platani (J.M. Uollter)
Engelbr. T.C. Harr. në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare:
(i) i cili është i regjistruar
dhe mbikëqyrur nga
organizata kombëtare e
mbrojtjes së bimëve në
vendin e origjinës,
dhe
(ii) i cili i është nënshtruar
çdo vit inspektimeve zyrtare
për çdo simptomë të
Ceratocystis platani (J.M.
Walter) Engelbr. & T.C.
Harr., duke përfshirë afërsinë
e tij, të kryera në periudhat
më të përshtatshme të vitit
për të zbuluar praninë e

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

40.

41.

42.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Bimë për mbjelljen e
ex 0602 10 90
Populus L., përveç farave. ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
Bimë e Populus L., përveç ex 0602 10 90
frutave dhe farave
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
Bimët për mbjellje, përveç ex 0602 20 20
kërpudhave, prerjeve,
ex 0602 20 80
bimëve në kulturën e
ex 0602 90 41
indeve, polenit dhe farave, ex 0602 90 45
të, Amelanchier Medik., ex 0602 90 46
Aronia Medik.,
ex 0602 90 47
Cotoneaster Medik.,
ex 0602 90 48
Crataegus L., Cydonia
ex 0602 90 50
Mill., Malus Mill., Prunus ex 0602 90 70
L., Pyracantha M. Roem., ex 0602 90 91
Pyrus L. dhe Sorbus L.
ex 0602 90 99

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet.

Amerikat.

dëmtuesit në fjalë,
dhe
(iii) një mostër përfaqësuese
e bimëve i është nënshtruar
testimit për praninë e
Ceratocystis platani (J.M.
Uollter) Engelbr. & T.C.
Harr., në kohë të
përshtatshme të vitit për të
zbuluar praninë e dëmtuesi.
Deklaratë zyrtare që asnjë
simptoma të Melampsora
medusae f.sp. tremuloidis
Shain, nuk janë vërejtur në
vendin e prodhimit ose në
afërsi të tij që nga fillimi i
ciklit të fundit të plotë të
vegjetacionit.

Deklaratë zyrtare që asnjë
simptomë e Sphaerulina
musiva (Peck) Quaedvl.,
Verkley & Crous, nuk janë
vërejtur në vendin e
prodhimit ose në afërsi të tij
që nga fillimi i ciklit të
fundit të plotë të
vegjetacionit.

Kanadaja dhe Shtetet e Deklaratë zyrtare që bimët:
Bashkuara.
(a) janë rritur gjatë gjithë
jetës së tyre në një zonë të
pastër nga Saperda candida
Fabricius, e themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
të origjinës, në përputhje me
standardet përkatëse
ndërkombëtare për masat
fitosanitare, e cila përmendet
në certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”.
ose
(b) janë rritur gjatë një
periudhe prej të paktën dy

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
vjetësh përpara eksportit, ose
në rastin e bimëve që janë
më të reja se dy vjet janë
rritur gjatë gjithë jetës së
tyre, në një vend prodhimi të
themeluar si të pastër nga
Saperda candida Fabricius,
në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare:
(i) i cili është e regjistruar
dhe mbikëqyrur nga
autoriteti kombëtare i
mbrojtjes së bimëve në
vendin e origjinës,
dhe
(ii) i cili i është nënshtruar
çdo vit dy inspektimeve
zyrtare për ndonjë shenjë të
Saperda candida Fabricius,
të kryera në periudhat më të
përshtatshme të vitit për të
zbuluar praninë e dëmtuesit
në fjalë,
dhe
(iii) ku bimët janë rritur:
- në një vend prodhimi
rezistent ndaj insekteve
kundër futjes së Saperda
candida Fabricius,
- në një zonë me aplikimin e
trajtimeve të duhura
parandaluese dhe të rrethuar
nga një zonë tampon me
gjerësi të paktën 500 m, ku
mungesa e Saperda candida
Fabricius është konfirmuar
nga anketat zyrtare të kryera
çdo vit në kohë të
përshtatshme,
dhe
(iv) menjëherë përpara
eksportit, bimët i janë
nënshtruar një inspektimi të
përpiktë për praninë e
Saperda candida Fabricius,
veçanërisht në kërcellet e
bimës, duke përfshirë aty ku
është e përshtatshme,
marrjen e mostrave
shkatërruese.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
43.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimët për mbjellje, përveç
bimëve në kulturën e
indeve dhe farave, të
Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus
L., Pyrus L. dhe
Vaccinium L.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Kanadaja, Meksika
dhe Shtetet e
Bashkuara

Deklaratë zyrtare që bimët
janë rritur:
(a) gjatë gjithë jetës së tyre në
një zonë të pastër nga
Grapholita packardi Zeller, e
themeluar nga organizata
kombëtare e mbrojtjes së
bimëve të vendit të origjinës,
në përputhje me standardet
ndërkombëtare përkatëse për
masat fitosanitare, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje, nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”, me kusht
që ky status i pastërtisë t'i jetë
komunikuar paraprakisht me
shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
të dërgimit në fjalë, ose
(b) gjatë gjithë jetës së tyre,
në një vend prodhimi të
themeluar si të pastër nga
Grapholita packardi Zeller në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse për
Masat Fitosanitare:
(i) i cili regjistrohet dhe
mbikëqyret nga organizata
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit të origjinës,
dhe
(ii) i cili i është nënshtruar
inspektimeve vjetore për çdo
shenjë të Grapholita packardi
Zeller, të kryer në kohë të
përshtatshme të vitit për të
zbuluar praninë e dëmtuesit.
(iii) kur bimët janë rritur në
një zonë me aplikimin e
trajtimeve të duhura
parandaluese dhe ku mungesa
e Grapholita packardi Zeller
është konfirmuar nga anketat
zyrtare të kryera çdo vit në
periudha të përshtatshme të
vitit për të zbuluar praninë e
dëmtuesit përkatës,
dhe
(iv) menjëherë përpara

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

44.

Bimë për mbjelljen e
Crataegus L., përveç
farave

45.

Bimë për mbjelljen e
Kydonia Mill., Fragaria
L., Malus Mill., Prunus
L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L., përveç farave.

46.

Bimë për mbjelljen e
Malus Mill., përveç
farave.

Kodet NK

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 30
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet ku
Phyllosticta solitaria
Ell. dhe Ev., dihet se
është hasur.

eksportit, bimët i janë
nënshtruar një inspektimi të
përpiktë për praninë e
Grapholita packardi Zeller;
ose
(c) në një vend prodhimi të
mbrojtur nga insektet kundër
futjes së Grapholita
packardi Zeller.
Deklaratë zyrtare që asnjë
simptomë e Phyllosticta
solitaria Ell. dhe Ev. nuk
janë vërejtur në bimët në
vendin e prodhimit që nga
fillimi i ciklit të fundit të
plotë të vegjetacionit.

Vendet e tjera ku
viruset jo-europian,
viroidet dhe
fitoplazmat ose
Phyllosticta solitaria
Ell. dhe Ev. janë të
njohura të jenë hasur
mbi gjinitë në
përkatëse.

Deklaratë zyrtare që asnjë
simptomë e sëmundjeve të
shkaktuara nga viruset joeuropiane, viroidet dhe
fitoplazmat dhe Phyllosticta
solitariaEll. dhe Ev. nuk
janë vërejtur në bimët në
vendin e prodhimit që nga
fillimi i ciklit të fundit të
plotë të vegjetacionit.

Të gjitha vendet ku
virusi i gjetheve të
qershisë ose virusi i
njollave të domates,

Deklaratë zyrtare që:

janë njohur që janë
hasur

(a) bimët kanë qenë:
(i) të certifikuara zyrtarisht
sipas një skeme certifikimi
që kërkon që ato të rrjedhin
në linjë të drejtpërdrejtë nga
materiali i cili është ruajtur
në kushte të përshtatshme
dhe i është nënshtruar
testimit zyrtar për të paktën
virusin e gjetheve të qershisë
dhe virusin e unazëssë
domates duke përdorur
tregues të përshtatshëm ose
metoda ekuivalente dhe ka
rezultuar i pastër, në këto
teste, nga ata dëmtues,
ose

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
(ii) rrjedh në linjë të
drejtpërdrejtë nga materiali i
cili mbahet në kushte të
përshtatshme dhe i
nënshtrohet, brenda tre
cikleve të fundit të plota të
vegjetacionit, të paktën një
herë, testimit zyrtar për të
paktën virusin e gjetheve të
qershisë dhe virusin e unazor
të domates duke përdorur
tregues të përshtatshëm ose
metoda ekuivalente dhe ka
rezultuar i pastër, në këto
teste, nga ata dëmtues;

47.

Bimët për mbjelljen e
Prunus L., përveç farave
në rastin e (b)

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0802 11 10
ex 0802 11 90
ex 0802 12 10
ex 0802 12 90
ex 1209 99 10
ex 1209 99 91
ex 1209 99 99

(b) nuk është vërejtur asnjë
simptomë e sëmundjeve të
shkaktuara nga virusi i
gjetheve të qershisë ose
virusi i njollave të domates
në bimët në vendin e
prodhimit, ose në bimët e
ndjeshme në afërsi të tij, që
nga fillimi i ciklit të fundit të
plotë të vegjetacionit.
(a) Të gjitha vendet ku Deklaratë zyrtare që:
dihet se është hasur
(a) bimët kanë qenë:
virusi i ringspotit të
domates.
(i) të certifikuara zyrtarisht
sipas një skeme certifikimi
(b) Të gjitha vendet ku që kërkon që ato të rrjedhin
virusi amerikan i
në linjë të drejtpërdrejtë nga
modelit të kumbullës, materiali i cili është mbajtur
virusi i gjetheve të
në kushte të përshtatshme
qershisë, virusi i
dhe i është nënshtruar
mozaikut të pjeshkës, testimit zyrtar të paktën për
virusi i mozaikut të
dëmtuesit përkatës
rosette së pjeshkës,
karantinor të Vendit duke
duhet se është hasur. përdorur tregues të
përshtatshëm për praninë e
këtyre dëmtuesve ose
metoda ekuivalente dhe ka u
gjet i pastër, në këto teste,
nga ata dëmtues,
ose
(ii) rrjedh direkt nga
materiali i cili ruhet në
kushte të përshtatshme dhe i
është nënshtruar, brenda tre
cikleve të fundit të plota të
vegjetacionit, të paktën një
herë, testimit zyrtar të paktën

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
për dëmtuesit karantinorë
përkatës të vendit, duke
përdorur tregues të
përshtatshëm për praninë e
atyre dëmtuesit ose metodat
ekuivalente dhe është gjetur i
pastër, në këto teste, nga ata
dëmtues karantinor të vendit,

48.

Bimët për mbjelljen e
ex 0602 10 90
Rubus L., përveç farave në ex 0602 20 20
rastin e pikës (b).
ex 0602 20 80
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 1202 99 99

(a) Të gjitha vendet e
tjera ku Tomato
ringspot virus, Black
raspberry latent virus,
dihet se është hasur,
(b) Të gjitha vendet e
tjera ku Raspberry leaf
curl virus, Cherry rasp
leaf virus, dihet se
është hasur,

(b) asnjë simptomë e
sëmundjeve të shkaktuara
nga dëmtuesit karantinor
përkatës të vendit nuk është
vërejtur në bimë në vendin e
prodhimit ose në bimë të
ndjeshme në afërsi të tij, që
nga fillimi i tre cikleve të
fundit të plota të
vegjetacionit.
(a) bimët do të jenë të pastra
nga morrat, duke përfshirë
edhe vezët e tyre,
(b) deklaratë zyrtare që:
(i) bimët kanë qenë:
- të certifikuar zyrtarisht
sipas një skeme certifikimi
që kërkon që ato të rrjedhin
në linjë të drejtpërdrejtë
nga materiali i cili është
mbajturnë kushte të
përshtatshme dhe subjekt i
testimit zyrtar të paktën për
dëmtuesit karantinor
përkatës të vendit, duke
përdorur treguesit e duhur
për praninë e atyre
dëmtuesit ose metodave
ekuivalente dhe është
kanfirmuar i pastër, në këto
teste, nga ata dëmtuesit
karantinor përkatës të
vendit,
ose
- rrjedh në linjë të
drejtpërdrejtë nga materiali
i cili ruhet në kushte të
përshtatshme dhe i është
nënshtruar, brenda tre
cikleve të fundit të plota të

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
vegjetacionit, të paktën një
herë, testimit zyrtar të
paktën për dëmtuesit
karantinor përkatës të
vendit, duke përdorur
tregues të përshtatshëm për
praninë e këtyre
dëmtuesve. ose për metoda
ekuivalente dhe rezulton i
pastër, nga këto teste, nga
dëmtuesit karantinor të
vendit;

49.

Bimë për mbjelljen e
Fragaria L., përveç
farave.

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30

(ii) asnjë simptomë e
sëmundjeve të shkaktuara
nga dëmtuesit karantinor
përkatës të vendit nuk është
vërejtur në bimë në vendin
e prodhimit, ose në bimë të
ndjeshme në afërsi të tij, që
nga fillimi i cikleve të
fundit të vegjetacionit.
Deklaratë zyrtare që:

Të gjitha vendet ku
dihet se shfaqet
Strawberry witches'
(a) bimët, përveç atyre të
broom phytoplasmais. rritura nga farat, kanë qenë:

(i) ose të certifikuara
zyrtarisht sipas një skeme
certifikimi që kërkon që ato
të rrjedhin në linjë të
drejtpërdrejtë nga materiali
i cili është ruajtur në kushte
të përshtatshme dhe i është
nënshtruar testimit zyrtar
për të paktënStrawberry
witches' broom
phytoplasmais, duke
përdorur tregues të
përshtatshëm për praninë e
këtyre dëmtuesve ose
metodave ekuivalente dhe
rezulton i pastër, nga këto
teste, nga Strawberry
witches' broom
phytoplasma,
ose
(ii) rrjedh në linjë të
drejtpërdrejtë nga materiali
i cili ruhet në kushte të
përshtatshme dhe i është
nënshtruar, brenda tre
cikleve të fundit të plota të
vegjetacionit, të paktën një
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
herë, testimit zyrtar për të
paktën Strawberry witches'
broom phytoplasmais duke
përdorur tregues të
përshtatshëm për praninë e
këtyre dëmtuesve ose
metoda ekuivalente dhe
rezulton i pastër, në këto
teste, nga Strawberry
witches' broom
phytoplasma,

50.

Bimë për mbjelljen e
ex 0602 10 90
Fragaria L. përveç farave ex 0602 90 30

Të gjitha vendet

51.

Bimët e Aegle Corrêa,
Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl, Atalantia
Corrêa, Balsamocitrus
Stapf, Burkillanthus
Swingle, Calodendrum
Thunb., Choisya Kunth,
Clausena Burm. f.,
Limonia L., Microcitrus
Swingle., Murraya J.
Koenig ex L., Pamburus
Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Triphasia
Lour. dhe Vepris Comm.,
përveç frutave (por duke
përfshirë farat); dhe farërat
e Citrus L., Fortunella
Swingle dhe Poncirus
Raf., dhe hibridet e tyre.

Të gjitha vendet

52.

Bimët e Casimiroa La
Llave, Choisya Kunth
Clausena Burm. f.,
Murraya J.Koenig ex L.,

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 30
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0603 19 70
ex 0604 20 90
ex 1209 30 00
ex 1209 99 10
ex 1209 99 91
ex 1209 99 99
ex 1404 90 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(b) nuk është vërejtur asnjë
simptomë e sëmundjeve të
shkaktuara nga Strawberry
witches' broom
phytoplasma, në bimët në
vendin e prodhimit ose në
bimët e ndjeshme në afërsi
të saj, që nga fillimi i ciklit
të fundit të plotë të
vegjetacionit.
Deklaratë zyrtare që bimët
e kanë origjinën në një
zonë të njohur si të pastër
nga Anthonomus signatus
Say dhe Anthonomus
bisignifer Schenk ling.
Deklaratë zyrtare që bimët e
kanë origjinën në një vend
të njohur si të pastër nga
Candidatus Liberibacter
africanus, Candidatus
Liberibacter americanus dhe
Candidatus Liberibacter
asiaticus, agjentë shkaktarë
të sëmundjes
Huanglongbing të
gjelbërimit të
agrumeve/agrumeve, në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, të
parashikuara në këtë masë.
statusi i pastërtis i është
komunikuar me shkrim
Komisionit nga autoritetit
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve të vendit të
origjinës.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Vepris Comm,
Zanthoxylum L., përveç
frutave dhe farave

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0603 19 70
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Të gjitha vendet

Deklaratë zyrtare që:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) bimët e kanë origjinën
në një vend në të cilin
Trioza erytreae Del
Guercio, që dihet se nuk
është hasur,
ose
(b) bimët e kanë origjinën
në një zonë të pastër nga
Trioza erytreae Del
Guercio, e themeluar nga
autoriteti kombëtare i
mbrojtjes së bimëve në
përputhje me standardet
përkatëse ndërkombëtare
për masat fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë
shtesë”.
ose
(c) bimët janë rritur në një
vend prodhimi, i cili është
regjistruar dhe mbikëqyrur
nga autoriteti kombëtare i
mbrojtjes së bimëve të
vendit të origjinës,
dhe
ku bimët janë rritur gjatë
një periudhe prej një viti,
në një vend prodhimi
rezistent ndaj insekteve
kundër futjes së Trioza
erytreae Del Guercio,
dhe
kur, gjatë një periudhe prej
të paktën një viti përpara
lëvizjes, janë kryer dy
inspektime zyrtare në
kohën e duhur dhe nuk janë
vërejtur shenja të Trioza
erytreae Del Guercio në atë
vend,
dhe
para lëvizjes trajtohen dhe
paketohen në mënyra për të
parandaluar infektimin pas
largimit nga vendi i
prodhimit.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
53.

54.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimët e Aegle Corrêa,
Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Amyris P.
Browne, Atalantia Corrêa,
Balsamocitrus Stapf,
Choisya Kunth, Citropsis
Swingle & Kellerman,
Clausena Burm. f.,
Eremocitrus Swingle,
Esenbeckia Kunth.,
Glycosmis Corrêa,
Limonia L., Merrillia
Swingle, Microcitrus
Swingle, Murraya J.
Koenig ex L., Naringi
Adans., Pamburus
Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr.,
Tetradium Lour., Toddalia
Juss., Triphasia Lour.,
Vepris Comm.,
Zanthoxylum L., përveç
frutave dhe farave.
Bimët e Microcitrus
Swingle, Naringi Adans.
dhe Swinglea Merr.,
përveç frutave dhe farave.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90 Të gjitha vendet
ex 0602 20 20
ex 0602 20 30
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0603 19 70
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Deklaratë zyrtare që bimët
e kanë origjinën:

Të gjitha vendet

Deklaratë zyrtare që bimët
e kanë origjinën:

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 30
ex 0602 20 80
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0603 19 70
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) në një vend në të cilin
Diaphorina citri Kuway,
dihet se nuk është hasur,
ose
(b) në një zonë të pastër
nga Diaphorina citri
Kuway, e themeluar nga
autiriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë
shtesë”.

a) në një vend të njohur si i
pastër nga Xanthomonas
citri pv. aurantifolii
(Schaad et al.) Constantin
et al. dhe Xanthomonas
citri pv. Citri (Hasse)
Konstandini dhe al. në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, me
kusht që ky status i
pastërtis t'i jetë komunikuar
me shkrim Komisionit
ngaautoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues,
ose
(b) në një zonë të
themeluar nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve në vendin e
origjinës si e pastër nga
Xanthomonas citri pv.
aurantifolii (Schaad et al.)
Constantin et al. dhe
Xanthomonas citri pv. citri
(Hasse) Constantin et al.,
në përputhje me Standardet
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

55.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Bimë për mbjelljen e
Palmae, përveç farave.

Kodet NK

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet
përveç: Andorrës,
Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Hercegovinës,
Ishujt Kanarie, Ishujt
Faroe, Gjeorgjisë,
Islandës,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë, Monakos,
Malittë Zi,
Maqedonisësë Veriut,
Norvegjisë, Rusisë
(vetëm pjesët e
mëposhtme: Qarkut
Federal Qendror
(Tsentralny federalny
okrug), Qarkut Federal
Veriperëndimor
(Severo-Zapadny
Federalny okrug),
Qarkut Federal Jugor
(Yuzhny Federalny
okrug), Qarkut Federal
i Kaukazit të Veriut
(Severo-Kavkazsky
federalny okrug) dhe
Qarkut Federal i
Vollgës (Privolzhsky
federalny okrug)), San
Marinos, Serbisë,
Zvicrës, Turqisë,
Ukrainës dhe
Mbretërisësë Bashkuar.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë
shtesë”, me kusht që ky
status i pastërtis t'i jetë
komunikuar me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve të vendit
eksportues.
Deklaratë zyrtare që:
(a) ose bimët e kanë
origjinën në një zonë të
njohur si të pastër nga Palm
lethal yellowing
phytoplasmas dhe Coconut
cadang-cadang viroid, dhe
asnjë simptomë nuk është
vërejtur në vendin e
prodhimit ose në afërsi të
tij që nga fillimi i ciklit të
fundit të plotë të
vegjetacionit,
ose
(b) asnjë simptomë e
phytoplasmas yellowing
Palmdhe Coconutcadangcadang viroid, nuk janë
vërejtur në bimë që nga
fillimi i ciklit të fundit të
plotë të vegjetacionit, dhe
bimët në vendin e
prodhimit të cilat kanë
shfaqur simptoma që kanë
shkaktuar dyshimin e
prekjes nga dëmtuesi, janë
hequr në atë vend dhe
bimët i janë nënshtruar një
trajtimi të duhur për t'i
çliruar ata nga Myndus
crudus Van Duzee,
c) në rastin e bimëve në
kulturën e indeve, bimët
janë marrë nga bimë që
kanë plotësuar kërkesat e
përcaktuara në pikën (a)
ose (b).

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
56.

57.

58.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Bimët e Cryptocoryne sp.,
Hygrophila sp. dhe
Vallisneria sp.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

ex 0602 10 90 Të gjitha vendet përveç Deklaratë zyrtare që rrënjët
i janë nënshtruar testimit
ex 0602 90 50 Zvicrës
për të paktën nematodat, të
ex 0604 20 90
një kampioni përfaqësues,
duke përdorur metoda të
përshtatshme për zbulimin
e dëmtuesve dhe kanë
razultuar nga këto teste të
pastra nga nematodat.
Fruta të Agrumeve Citrus
Frutat duhet të jenë pa
0805 10 22 Të gjitha vendet
L., Fortunella Swingle,
bishta dhe lgjethe dhe
0805 10 24
Poncirus Raf., dhe
paketimi duhet të ketë një
0805 10 28
hibridët e tyre
shenjë përkatëse të
ex 0805 10 80
origjinës.
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00
Fruta të Agrumeve Citrus
Deklaratë zyrtare që:
0805 10 22 Të gjitha vendet
L., Fortunella Swingle,
0805 10 24
(a) frutat e kanë origjinën
Poncirus Raf., Microcitrus
në një vend të njohur si të
0805 10 28
Swingle, Naringi Adans.,
pastër nga Xanthomonas
ex 0805 10 80
Swinglea Merr., dhe
citri pv. aurantifolii
ex 0805 21 10
hibridet e tyre.
(Schaad et al.) Constantin
ex 0805 21 90
dhe et al, në përputhje me
ex 0805 22 00
Standardet Ndërkombëtare
ex 0805 29 00
përkatëse për Masat
ex 0805 40 00
Fitosanitare, dhe ky status
ex 0805 50 10
pastërtie i është
ex 0805 50 90
komunikuar paraprakisht
ex 0805 90 00
Komisionit nga autoriteti
kombëtar i mbrojtjes së
bimëve të vendit
eksportues,
ose
(b) frutat e kanë origjinën
në një zonë të themeluar
nga autoriteti kombëtare e
mbrojtjes së bimëve në
vendin e origjinës si të
pastër nga Xanthomonas
citri pv. aurantifolii
(Schaad et al.) Constantin
et al. dhe Xanthomonas
citri pv. Citri (Hasse)
Constantin et al. në
përputhje me Standardet
përkatëse Ndërkombëtare
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK Origjina

Kërkesat e veçanta
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
dhe ky status pastërtie i
është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare i mbrojtjes së
bimëve të vendit eksportues,
ose
(c) frutat e kanë origjinën
në një vend të prodhimit të
themeluar nga autoriteti
kombëtare i mbrojtjes së
bimëve në vendin e
origjinës si të pastër nga
Xanthomonas citri pv.
aurantifolii (Schaad et al.)
Constantin dhe al. dhe
Xanthomonas citri pv. Citri
(Hasse) Constantin et al.,
në përputhje me Standardet
përkatëse Ndërkombëtare
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë
shtesë”,
ose
(d) vendi i prodhimit dhe
afërsia i nënshtrohen
trajtimeve të duhura dhe
praktikave kulturore
kundër Xanthomonas citri
pv. aurantifolii (Schaad et
al.) Konstantin dhe al. dhe
Xanthomonas citri pv. Citri
(Hasse) Constantin et al.,
dhe
frutat i janë nënshtruar një
trajtimi me sodium
orthophenylphenate, ose
një trajtim tjetër efektiv të
cituar në certifikatën
fitosanitare të përmendur
në nenin 19, të kësaj
rregulloreje, dhe metoda e
trajtimit i është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK Origjina

Kërkesat e veçanta
vendit eksportues,
dhe
inspektimet zyrtare të
kryera në momentet e
duhura para eksportit kanë
rezultuar se frutat janë pa
simptoma të Xanthomonas
citri pv. aurantifolii
(Schaad et al.) Constantin
et al. dhe Xanthomonas
citri pv. citri (Hasse)
Constantin et al.,
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë
përfshihet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje,
(e) në rastin e frutave të
destinuara për përpunim
industrial, duhet që
inspektimet zyrtare përpara
eksportit kanë rezultuar se
frutat nuk kanë simptoma
të Xanthomonas citri pv.
aurantifolii (Schaad et al.)
Constantin et al. dhe
Xanthomonas citri pv. citri
(Hasse) Constantin et al.,
dhe
vendi i prodhimit dhe
afërsia i nënshtrohen
trajtimeve dhe praktikave
të përshtatshme kulturore
kundër Xanthomonas citri
pv. aurantifolii (Schaad et
al.) Constantin et al. dhe
Xanthomonas citri pv. citri
(Hasse) Constantin et al.,
dhe
vendi i prodhimit dhe
afërsia i nënshtrohen
trajtimeve dhe praktikave
të përshtatshme kulturore
kundër Xanthomonas citri
pv. aurantifolii (Schaad et
al.) Constantin et al. dhe
Xanthomonas citri pv. citri
(Hasse) Constantin et al.,
dhe
lëvizja, magazinimi dhe
përpunimi bëhet në kushte,

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

59.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Frutat e Agrumeve
CitrusL., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf.,
dhe hibridët e tyre.

Kodet NK Origjina

Kërkesat e veçanta

0805 10 22 Të gjitha vendet
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00

të miratuara në përputhje
me procedurën e
përmendur në nenin 107 të
Rregullores (BE) Nr.
2016/2031,
dhe
frutat janë transportuar në
pako individuale që mbajnë
një etiketë, e cila përmban
një kod gjurmueshmërie
dhe përcaktuar se frutat
janë të destinuara për
përpunim industrial
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë
përfshihet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje.
Deklaratë zyrtare që:
(a) frutat e kanë origjinën
në një vend të njohur si të
pastër nga
Pseudocercospora
angolensis (T. Carvalho &
O. Mendes) Crous & U.
Braun, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe ky status i
pastërtis i është
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisioni nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues,
(b) frutat e kanë origjinën
në një zonë të njohur si të
pastër nga
Pseudocercospora
angolensis (T. Carvalho &
O. Mendes) Crous & U.
Braun, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe e cila
citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

60.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Frutat e Agrumeve Citrus
L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., dhe
hibridet e tyre , përveç
frutave të Citrus
aurantium L. dhe Citrus
latifolia Tanaka

Kodet NK Origjina

Kërkesat e veçanta

0805 10 22 Të gjitha vendet
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

shtesë”, dhe ky status i
pastërtis i është
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues,
ose
(c) asnjë simptomë e
Pseudocercospora
angolensis (T. Carvalho &
O. Mendes) Crous & U.
Braun, nuk është vërejtur
në vendin e prodhimit dhe
në afërsi të tij që nga fillimi
i ciklit të fundit të
vegjetacionit, dhe asnjë nga
frutat e vjela në vendine
prodhimit nuk kanë
rezultuar, në ekzaminimin
e duhur zyrtar, simptomat e
këtij dëmtuesi.
Deklaratë zyrtare që:
(a) frytet e kanë origjinën
në një vend të njohur si të
pastër nga Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van
der Aa, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe ky status i
pastërtis i është
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare i
mbrojtjes së bimëve të
vendit eksportues,
ose
(b) frutat e kanë origjinën
në një zonë të themeluar
nga autoriteti kombëtare
për mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si të
pastër nga Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van
der Aa, në përputhje me
Standardet
Ndërkombëtarepërkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kërkesat e veçanta
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
dhe ky status i pastërtis i
është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoritetit
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
ose
(c) frutat e kanë origjinën në
një vend prodhimi të
themeluar nga organizata
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve në vendin e
origjinës si të pastër nga
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratështesë”,
dhe
frutat gjenden pa simptoma
të Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, nga
inspektimi zyrtar i një
kampioni përfaqësues, të
përcaktuar në në përputhje
me standardet
ndërkombëtare,
ose
(d) frutat e kanë origjinën në
një vend prodhimi që i
nënshtrohen trajtimeve të
duhura dhe masave
kulturore kundër
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) van der Aa,
dhe
janë kryer inspektime
zyrtare në vendin e
prodhimit gjatë sezonit të
rritjes që nga fillimi i ciklit
të fundit të vegjetacionit dhe
asnjë simptomë e
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) van der Aa, nuk
është zbuluar në fruta,
dhe
frutate vjela nga ai vend i
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
prodhimi janë gjetur pa
simptoma të Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van
der Aa, gjatë një inspektimi
zyrtar përpara eksportit, të
një kampioni përfaqësues, të
përcaktuar në përputhje me
standardet ndërkombëtare
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë përfshihet
në në certifikatën
fitosanitare të përmendur në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje.
ose
(e) në rastin e frutave të
destinuara për përpunim
industrial, rezulton se frutat
janë gjetur pa simptoma të
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa,
përpara eksportit gjatë një
inspektimi zyrtar të një
kampioni përfaqësues, të
përcaktuar në përputhje me
standardet ndërkombëtare,
dhe
një deklaratë që frutat e
kanë origjinën në një vend
prodhimi që i nënshtrohen
trajtimeve të përshtatshme
kundër Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van
der Aa, të kryera në kohën e
përshtatshme të vitit për të
zbuluar praninë e dëmtuesit
përkatës,ky informacion
përfshihet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19,të kësaj
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”,
dhe
lëvizja, magazinimi dhe
përpunimi bëhet në kushte,
të miratuara në përputhje me
procedurën e përmendur në
nenin 107 të Rregullores
(BE) nr. 2016/2031,
dhe
frutat janë transportuar në
pako individuale me një

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

61.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK Origjina

Frutat e Agrumeve
ex 0804 50 00
CitrusL., Fortunella
0805 10 22
Swingle, Poncirus Raf.,
0805 10 24
dhe hibridet e tyre,
0805 10 28
MangiferaL. dhe PrunusL. ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
0809 40 90

Kërkesat e veçanta
etiketë, e cila përmban një
kod gjurmueshmërie dhe
përcaktuar se frutat janë të
destinuara për përpunim
industrial
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë
përfshihet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje.
Deklaratë zyrtare që:
a) frutat e kanë origjinën në
një vend të njohur si të
pastër nga Tephritidae (joeuropian), ndaj të cilave
dihet se këto fruta janë të
ndjeshme, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare me kusht që ky
status i pastërtis t'i jetë
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
autiriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues,
ose
(b) frutat e kanë origjinën
në një zonë të themeluar
nga autoriteti kombëtare
për mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si të
pastër nga Tephritidae (jo
evropiane), ndaj të cilave
këto fruta dihet se janë të
ndjeshme, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe e cila
citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”
dhe ky status pastërtie i
është komunikuar
Komisionit me shkrim
paraprakisht nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
bimëve të vendit
eksportues,
(c) asnjë shenjë e
Tephritidae (jo evropiane),
ndaj të cilave dihet se ato
fruta janë të ndjeshme, nuk
janë vërejtur në vendin e
prodhimit dhe në afërsi të
tij, që nga fillimi i ciklit të
fundit të plotë të
vegjetacionit, në
inspektimet zyrtare të
kryera në të paktën çdo
muaj gjatë tre muajve para
vjeljes dhe asnjë nga frutat
e vjelura në vendin e
prodhimit nuk ka rezultuar
në ekzaminimin e duhur
zyrtar, shenja të dëmtuesit
përkatës.
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë
përfshihet në certifikatën
fitosanitare të përmendur
në nenin 19, të kësaj
rregulloreje,
ose
(d) i janë nënshtruar një
qasjeje efektive të
sistemeve ose një trajtimi
efektiv pas vjeljes për të
siguruar pastërtin nga
Tephritidae (jo europiane),
ndaj të cilave dihet se ato
fruta janë të ndjeshme dhe
përdorimi i një qasje
sisteme ose detajet e
metodës së trajtimit
tregohennë certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje, me kusht që
qasje sistemeve ose metoda
e trajtimit i është
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
62.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Frutat e Capsicum (L.),
Citrus L., përveç Citrus
limon (L.) Osbeck. dhe
Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle,
Prunus persica (L.)
Batsch dhe Punica
granatum L.

Kodet NK
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 90 00
0809 30 10
0809 30 90
ex 0810 90 75

Origjina

Kërkesat e veçanta

Vendet e kontinentit
afrikan, Kepi i Gjelbër
(Cape Verde), Shën
Helena, Madagaskari,
La Reunion, Mauritius
dhe Izraeli.

Deklaratë zyrtare që frutat:
(a) e kanë origjinën në një
vend të njohur si të pastër
nga Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, me
kusht që ky status i
pastërtis t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit
eksportues,
ose
(b) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës, si e
pastër nga Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick), në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, dhe
e cila citohet në certifikatën
fitosanitare të referuar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje nën
rubrikën “Deklaratë
shtesë”, me kusht që ky
status i pastërtis t'i jetë
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues,
(c) e kanë origjinën në një
vend prodhimi të themeluar
nga autoriteti kombëtare
për mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës, si i
pastër nga Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë
përfshihet në certifikatën
fitosanitare të përmendur
në nenin 19, të kësaj

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
rregulloreje.
dhe
inspektimet zyrtare janë
kryer në vendin e
prodhimit në kohë të
përshtatshme gjatë sezonit
të rritjes, duke përfshirë një
ekzaminim vizual në
mostrat përfaqësuese të
frutave, dhe kanë rezultuar
të pastra nga
Thaumatotibia
leucotreta(Meyrick),
ose

63.

Frutat e Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L. dhe
Vaccinium L.

0808 10 10
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90

(d) i janë nënshtruar një
trajtimi efektiv të ftohtë për
të siguruar pastërtin nga
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) ose një qasje
sistemesh ose një trajtim
tjetër efektiv pas vjeljes për
të siguruar pastërtin nga
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) dhe përdorimin
e një qasje sitemesh ose
detajet e metodës së
trajtimit tregohen në
certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të
kësaj rregulloreje, me
kusht që qasja e sistemeve
ose metoda e trajtimit pas
vjeljes së bashku me provat
dokumentare të efektivitetit
të saj të jenë komunikuar
paraprakisht me shkrim
drejtuar Komisionit nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues.
Kanadaja, Meksika dhe Deklaratë zyrtare që frutat:
Shtetet e Bashkuara
a) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e
pastër nga Grapholita
packardi Zeller në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
për Masat Fitosanitare, e
cila përmendet në
certifikatën fitosanitare
cituar në nenin 19, të kësaj
rregulloreje nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”, me
kusht që ky status i
pastërtis t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit
eksportues,
ose
(b) e kanë origjinën në një
vend prodhimi ku kryhen
inspektime dhe studime
zyrtare për praninë e
Grapholita packardi Zeller
në kohë të përshtatshme
gjatë sezonit të rritjes, duke
përfshirë një inspektim të
një kampioni përfaqësues
të frutave, që kanë
rezultuar të pastra nga
dëmtuesit,
dhe
informacion mbi
gjurmueshmëria përfshihet
në certifikatën fitosanitare
të përmendur në nenin 19,
të kësaj rregulloreje,
ose
(c) i janë nënshtruar një
qasjeje efektive të
sistemeve ose një trajtimi
efektiv pas vjeljes për të
siguruar pastërtin nga
Grapholita packardi Zeller
dhe përdorimi i një systems
approachose detajet e
metodës së trajtimit
tregohen në certifikatën
fitosanitare të përmendur
në nenin 19, të kësaj
rregulloreje, me kusht që
qasja e sistemeve ose
metoda e trajtimit pas
vjeljes t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit
eksportues,

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
64.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Frutat të Malus Mill.
Pirus L.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

0808 10 10 Të gjitha vendet
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90

Deklaratë zyrtare që frutat:
a) e kanë origjinën në një
vend të njohur si të pastër
nga Botryosphaeria
kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun
dhe E. Tanaka, në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, me
kusht që ky status i pastërtis
t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
ose
(b) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Botryosphaeria
kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun
dhe E. Tanaka, në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
me kusht që ky status
pastërtie i është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare i mbrojtjes së
bimëve të vendit eksportues,
ose
(c) e kanë origjinën në një
vend prodhimi ku
inspektimet dhe anketat
zyrtare për praninë e
Botryosphaeria kuwatsukai
(Hara) G.Y. Sun dhe E.
Tanaka, kryhen në kohë të
përshtatshme gjatë sezonit të
rritjes për të zbuluar praninë
e dëmtuesit, duke përfshirë
një inspektim vizual të një
kampioni përfaqësues të

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
frutave, të treguara se janë
pa dëmtues.
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë përfshihet
në certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kësaj rregulloreje,
ose

65.

Frutat e Malus Mill.
Pirus L.

0808 10 10 Të gjitha vendet
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

d) i janë nënshtruar një
qasjeje efektive të sistemeve
ose një trajtimi efektiv pas
vjeljes për të siguruar
pastërtin nga Botryosphaeria
kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun
dhe E. Tanaka, dhe
përdorimi i një qasje
sistemesh ose detajet e
metodës së trajtimit tregohen
në certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të kësaj
rregulloreje, me kusht që
qasja e sistemeve ose trajtimi
pas vjeljes metoda i janë
komunikuar Komisionit
paraprakisht me shkrim nga
autoritetit kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
eksportues.
Deklaratë zyrtare që frutat:
(a) e kanë origjinën në një
vend të njohur si të pastër
nga Anthonomus
quadrigibbus Say, në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, me
kusht që ky status i pastërtis
t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
ose
(b) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Anthonomus
quadrigibbus Say, në

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, i cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
me kusht që ky status i
pastërtis t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
ose
(c) e kanë origjinën në një
vend prodhimi ku
inspektimet dhe studimet
zyrtare për praninë e
Anthonomus quadrigibbus
Say, kryhen në kohë të
përshtatshme gjatë sezonit të
rritjes, duke përfshirë një
inspektim vizual të një
kampioni përfaqësues të
frutave, rezultuar të pastra
nga dëmtuesit
dhe
informacione mbi
gjurmueshmëria përfshihet
në certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kësaj rregulloreje,
ose
(d) i janë nënshtruar një
qasjeje efektive të sistemeve
ose një trajtimi efektiv pas
vjeljes për të siguruar
pastërtin nga Anthonomus
quadrigibbus Say, dhe
përdorimi i një qasje
sistemesh ose detajet e
metodës së trajtimit
tregohen në certifikatën
fitosanitare të përmendur në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje, me kusht që
qasja e sistemeve ose
metoda e trajtimit pas vjeljes
t'i komunikohen Komisionit
paraprakisht me shkrim nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
eksportues.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
66.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Frutat e Malus Mill.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

0808 10 10 Të gjitha vendet
0808 10 80

Deklaratë zyrtare që frutat:
a) e kanë origjinën në një
vend të njohur si të pastër
nga Grapholita prunivora
(Walsh), Grapholita
inopinata (Heinrich) dhe
Rhagoletis pomonella
(Walsh) në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, dhe ky status i
pastërtis i është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisioni nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit të
interesuar,
ose
(b) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Grapholita prunivora
(Walsh), Grapholita
inopinata (Heinrich) dhe
Rhagoletis pomonella
(Walsh) në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
dhe ky status i pstërtisë i
është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
ose
(c) e kanë origjinën në një
vend prodhimi ku
inspektimet dhe anketat
zyrtare për praninë e
Grapholita prunivora
(Walsh), Grapholita
inopinata (Heinrich) dhe
Rhagoletis pomonella
(Walsh), kryhen në kohë të

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
përshtatshme gjatë sezonit të
rritjes për të zbuluar praninë
e dëmtuesit/ve, duke
përfshirë një inspektim
vizual të një kampioni
përfaqësues të frutave, të
rezultuara të pastra nga
dëmtuesit.
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë përfshihet
në certifikatën e përmendur
në nenin 19, të kësaj
rregulloreje,
ose

67.

Frutat e Solanaceae

0702 00 00 Australia, Amerikat
0709 30 00 dhe Zelanda e Re
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0709 99 90

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

d) i janë nënshtruar një
qasjeje efektive të sistemeve
ose një trajtimi efektiv pas
vjeljes për të siguruar
pastërtin nga Grapholita
prunivora (Walsh),
Grapholita inopinata
(Heinrich) dhe Rhagoletis
pomonella (Walsh) dhe
përdorimi i një systems
approach ose detaje të
metodës së trajtimit janë
shënuar në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19, të kësaj rregullore,
me kusht që qasja e
sistemeve ose metoda e
trajtimit pas vjeljes t'i jenë
komunikuar paraprakisht me
shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
eskportues.
Deklaratë zyrtare që frutat e
kanë origjinën në:
a) një vend i njohur si i
pastër nga Bactericera
cockerelli (Sulc.) në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, me
kusht që ky status i pastërtis
t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
(b) një zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Bactericera cockerelli
(Sulc.), në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
për Masat Fitosanitare
përkatëse, e cila përmendet
në certifikatën fitosanitare
cituar në nenin 19, të kësaj
rregulloreje, nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”, me kusht
që ky status i pastërtis t'i jetë
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të vendit
eksportues,
ose
(c) një vend prodhimi, ku
kryhen inspektime dhe
studime zyrtare për praninë e
Bactericera cockerelli
(Sulc.) duke përfshirë zonë
kufitare (tampon), gjatë tre
muajve të fundit përpara
eksportit dhe i nënshtrohen
trajtimeve efektive për të
garantuar pastërtin nga
dëmtuesit dhe mostrat
përfaqësuese të frutave janë
inspektuar para eksportit,
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë përfshihet
në certifikatën e përmendur
në nenin 19, të kësaj
rregulloreje,
ose
(d) një vend prodhimi të
mbrojtur nga insektet, i
themeluar nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve në vendin e
origjinës, si i pastër nga

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
Bactericera cockerelli
(Sulc.), në bazë të
inspektimeve dhe
anketimeve zyrtare të kryera
gjatë tre muajve para
eksporti,
dhe

68.

Frutat e Capsicum annuum
L., Solanum aethiopicum L.,
Solanum lycopersicum L.
dhe Solanum melongena L.

0702 00 00 Të gjitha vendet
0709 30 00
ex 0709 60 10
ex 0709 60 91
ex 0709 60 95
ex 0709 60 99
ex 0709 99 90

informacioni mbi
gjurmueshmërinë përfshihet
në certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kësaj rregulloreje.
Deklaratë zyrtare që frutat e
kanë origjinën nga:
(a) një vend i njohur si i
pastër nga Neoleucinodes
elegantalis (Guenée), në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, me
kusht që ky status i pastërtis
t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të eksportues,
ose
(b) një zonë e themeluar nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Neoleucinodes
elegantalis (Guenée), në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
me kusht që ky status i
pastërtis t'i jetë komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve të vendit eksportues,
ose

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
(c) një vend prodhimi i
themeluar nga organizata
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve të vendit të origjinës
si i pastër nga Neoleucinodes
elegantalis (Guenée), në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse dhe
janë kryer inspektime zyrtare
në vendin e prodhimit në
kohë të përshtatshme gjatë
sezonit të rritjes për të
zbuluar praninë e dëmtuesit,
duke përfshirë një
ekzaminim në mostrat
përfaqësuese të frutave,
rezultuar të pastra nga
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée),
dhe
informacioni mbi
gjurmueshmërinë përfshihet
në certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kësaj rregulloreje,
ose
(d) një vend prodhimi
rezistent ndaj insekteve, i
themeluar nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve në vendin e origjinës
si i pastër nga Neoleucinodes
elegantalis (Guenée), në
bazë të inspektimeve dhe
anketimeve zyrtare të kryera
gjatë tre muajve para
eksportit,
dhe
informacionit mbi
gjurmueshmëria përfshihet
në certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kësaj rregulloreje.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
69.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Frutat e Solanum
lycopersicum L. dhe
Solanum melongena L.

Kodet NK

Kërkesat e veçanta

Origjina

0702 00 00 Të gjitha vendet
0709 30 00

Deklaratë zyrtare që frutat e
kanë origjinën nga:
(a) një vend i njohur si i
pastër nga Keiferia
lycopersicella
(Walsingham), në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare,
ose
(b) një zonë e themeluar nga
organizata kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Keiferia lycopersicella
(Walsingham), në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
ose

70.

Frutat e Solanum
melongena L.

0709 30 00 Të gjitha vendet

(c) një vend prodhimi, i
themeluar nga organizata
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve në vendin e origjinës
si i pastër nga Keiferia
lycopersicella
(Walsingham), në bazë të
inspektimeve dhe
anketimeve zyrtare të kryera
gjatë tre muajve të fundit
përpara eksportit, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”.
Deklaratë zyrtare që frutat:
(a) e kanë origjinën në një
vend të pastër nga Thrips
palmi Karny, në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse,
ose

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Kërkesat e veçanta

Origjina

(b) e kanë origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Thrips palmi Karny, në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, e cila
përmendet në certifikatën
fitosanitare cituar në nenin
19, të kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”.
ose

71.

Frutat e Momordica L.

ex 0709 99 90 Të gjitha vendet

72.

Frutat e Capsicum L.

ex 0709 60 10
0709 60 91
ex 0709 60 95
ex 0709 60 99

Belizë, Kosta Rika,
Republika
Domenikane, El
Salvador,
Guatemala,Honduras,
Xhamajka, Meksika,
Nikaragua, Panama,
Porto Riko, Shtetet e
Bashkuara dhe
Polinezia Franceze

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(c) menjëherë para eksportit
të tyre, janë inspektuar
zyrtarisht dhe janë gjetur të
pastra nga Thrips palmi
Karny.
Deklaratë zyrtare që frutat e
kanë origjinën nga:
(a) një vend i pastër nga
Thrips palmi Karny, në
përputhje me standardet
ndërkombëtare për masat
fitosanitare përkatëse,
ose
(b) një zonë e themeluar nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e pastër
nga Thrips palmi Karny, në
përputhje me kërkesat
Standardet Ndërkombëtare
për Masat Fitosanitare
përkatëse, e cila përmendet
në certifikatën fitosanitare
cituar në nenin 19, të kësaj
rregulloreje, nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”.
Deklaratë zyrtare që frutat e
kanë origjinën nga:
(a) një zonë e pastër nga
Anthonomus eugenii Cano, e
themeluar nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëvenë përputhje me
standardet ndërkombëtare
për masat fitosaniatre
përkatëse, dhe që është
cituar në certifikatën
fitosanitare në nenin 19, të

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Kërkesat e veçanta

Origjina

kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
ose

73.

Farat e Zea mays L.

ex 0709 99 60 Të gjitha vendet
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90

(b) një vend prodhimit, i
themeluar në vendin e
origjinës nga autoriteti
kombëtare për mbrojtjen e
bimëve në atë vend, si i
pastër nga Anthonomus
eugenii Cano, në përputhje
me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare, e cili
citohet në certifikatën
fitosanitare të nenit 19, të
kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,
dhe deklaruar e pastër nga
Anthonomus eugenii Cano,
nga inspektimet zyrtare të
kryera të paktën çdo muaj
gjatë dy muajve para
eksportit, në vendin e
prodhimit dhe në afërsi të tij.
Deklaratë zyrtare që:
(a) farat e kanë origjinën në
zona që dihet se është e
pastër nga Pantoea stewartii
subsp. stewartii (Smith)
Mergaert, Verdonck &
Kersters,
ose

74.

Farat e gjeneratës Triticum
L., Secale L. dhe
xTriticosecale Wittm. ex
A. Kamus

1001 11 00
1001 91 10
1001 91 20
1001 91 90
1002 10 00
1008 60 00

(b) një kampion përfaqësues
i farave është testuar dhe ka
rezultuar pastër nga Pantoea
stewartii subsp. stewartii
(Smith) Mergaert, Verdonck
& Kersters.
Deklaratë zyrtare që farat e
Afganistani, India,
Irani, Iraku, Meksika, kanë origjinën në një zonë
Nepali, Pakistani,
ku Tilletia indica Mitra,
Afrika e Jugut dhe
dihet se nuk është hasur.
Shtetet e Bashkuara ku Emri i zonës citohet në
Tilletia indica Mitra
certifikatën fitosanitare të
dihet që është hasur
përcaktuar në nenin 19, të
kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “vendi i origjinës”.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
75.

76.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Drithërat e gjinis Triticum
L., Secale L. dhe
xTriticosecale Wittm. ex
A. Camus

Druri i halorve (Pinales),
përveç atij të Thuja L. dhe
Taxus L., përveç në
formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe skrapeve
druri, përftuara tërësisht
ose pjesërisht nga këto
halore,
- materialittë paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete dhe
dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese, nëse

Kodet NK
1001 19 00
1001 99 00
1002 90 00
ex 1008 60 00

ex 4403 11 00
4403 21 10
4403 21 90
4403 22 00
4403 23 10
4403 23 90
4403 24 00
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
ex 4404 10 00
ex 4406 11 00
ex 4406 91 00
4407 11 10
4407 11 20
4407 11 90
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20

Origjina

Kërkesat e veçanta

Afganistani, India,
Irani, Iraku, Meksika,
Nepali, Pakistani,
Afrika e Jugut dhe
Shtetet e Bashkuara,
ku Tilletia indica
Mitra, dihet që është
hasur.

Deklaratë zyrtare që:

Kanadaja, Kina,
Japonia, Republika e
Koresë, Meksika,
Tajvani dhe Shtetet e
Bashkuara, ku
Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al.
është e njohur se është
hasur.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) Drithëra ka origjinën në
një zonë ku Tilletia indica
Mitra, dihet se nuk është
hasur. Emri i zonës ose
zonave përmendet në
certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të kësaj
rregulloreje, nën rubrikën
“vendi i origjinës”,
ose
(b) asnjë simptomë e Tilletia
indica Mitra, nuk është
vërejtur në bimët në vendin e
prodhimit gjatë ciklit të tyre
të fundit të plotë të
vegjetacionit dhe mostrat
përfaqësuese të drithit janë
marrë si në kohën e korrjes
ashtu edhe para dërgimit dhe
janë testuar dhe kanë
rezultuar të pastra nga
Tilletia indica Mitra, në këto
teste kjo e fundit citohet në
certifikatën fitosanitare të
përcaktuar në nenin 19, të
kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “emri i produktit”
si i testuar dhe rezultuar i
pastër nga Tilletia indica
Mitra.
Deklaratë zyrtare që druri i
është nënshtruar një rasti të
përshtatshëm:
(a) trajtimi termik për të
arritur një temperaturë
minimale prej 56°C për një
kohëzgjatje minimale prej 30
minutash të vazhdueshme në
të gjithë profilin e drurit, dhe
vendoset një shenjë “HT” e
vendosur në dru ose në çdo
material ambalazhi në
përputhje me përdorimin
aktual, dhe në certifikatën
fitosanitare të përmendur në
nenin 19, të kësaj
rregulloreje
dhe

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
janë në përdorim apo jo
në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,
- druri i Libocedrus
decurrens Torr. kur ka
dëshmi se druri është
përpunuar ose prodhuar
për lapsa duke përdorur
trajtim termik për të arritur
një temperaturë minimale
prej 82°C për një periudhë
shtatë deri në tetë ditë,

Kodet NK

Origjina

ex 4407 19 90
ex 4408 10 15
ex 4408 10 91
ex 4408 10 98
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

por duke përfshirë atë që
nuk e ka ruajtur sipërfaqen
e tij natyrore të
rrumbullakët.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kërkesat e veçanta
deklaratë zyrtare se pas
trajtimit të tij druri është
transportuar deri në daljen
nga vendi duke lëshuar atë
deklaratë jashtë sezonit të
fluturimit të vektorit
Monochamus, duke marrë
parasysh një kufi sigurie prej
katër javësh shtesë në fillim
dhe në fund të sezonit të
pritshëm të fluturimit., ose
me përjashtim të rastit të
drurit pa lëvore, me një
mbulesë mbrojtëse që
siguron infektimin me
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et
al., ose vektori i tij nuk është
hasur.
ose
(b) fumigimi sipas një
specifikimi të miratuar në
përputhje me procedurën e
përcaktuar në nenin 107 të
Rregullores (BE) nr
2016/2031, lënda vepruese,
temperaturën minimale të
drurit, normën (g/m3) dhe
kohën e ekspozimit, të cilat
janë shënuar në certifikatën
e cituarnë nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
ose
(c) impregnimi kimik me
presion me një produkt të
miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr. 2016/2031, lënda
vepruese, presioni (psi ose
kPa) dhe përqendrimi (%), i
të cilit tregohen në
certifikatën e përmendur në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje
ose
(d) trajtim termik për të
arritur një temperaturë
minimale prej 56°C për një
kohëzgjatje minimale prej 30
minutash të vazhdueshme
përgjatë gjithë profilit të
drurit, dhe
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

77.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Druri i halorëve (Pinales)
në formën e ashkëlav,
copzave, tallashit,
ciflave,mbeturinave dhe
skrapeve druri, përftuara
tërësisht ose pjesërisht
nga këto halore.

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta

tharje në furrë deri në
përmbajtjen e lagështisë nën
20%, e shprehur si përqindje
e lëndës së thatë, e arritur
nëpërmjet një plani të
përshtatshme orari i
kohës/temperaturës, i cili
tregohet nga një shenjë
“tharë në furrë” ose “KD”
ose një shenjë tjetër e njohur
ndërkombëtarisht së bashku
me shenjën “HT”, e
vendosur në dru ose në çdo
material ambalazhi në
përputhje me përdorimin
aktual, dhe në Certifikata
fitosanitare e cituarnë nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje.
4401 21 00 Kanada, Kinë, Japoni, Deklaratë zyrtare që druri i
është nënshtruar një rasti të
ex 4401 40 10 Republika e Koresë,
ex 4401 40 90 Meksikë, Tajvan dhe përshtatshëm:
(a) trajtimi termik për të
SHBA, ku
arritur një temperaturë
Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et minimale prej 56°C për një
Bührer) Nickle et al. kohëzgjatje minimale prej 30
minutash të vazhdueshme në
dihet se është hasur.
të gjithë profilin e drurit, kjo
e fundit të tregohet në
certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
dhe
deklaratë zyrtare se pas
trajtimit të tij druri është
transportuar deri në daljen
nga vendi duke lëshuar atë
deklaratë jashtë sezonit të
fluturimit të vektorit
Monochamus, duke marrë
parasysh një kufi sigurie prej
katër javësh shtesë në fillim
dhe në fund të sezonit të
pritshëm të fluturimit., ose,
me përjashtim të rastit të
drurit pa lëvore, me një
mbulesë mbrojtëse që
siguron që infektimi nga
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et
al. ose vektori i tij, nuk është
hasur,

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Kërkesat e veçanta

Origjina

ose
(b) fumigimi sipas një
specifikimi të miratuar në
përputhje me procedurën e
përcaktuar në nenin 107 të
Rregullores (BE) Nr.
2016/2031, lënda vepruese,
temperatura minimale e
drurit, normën (g/m 3) dhe
koha e ekspozimit (h), të
cilat tregohen në certifikatat
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje,
ose

78.

Druri i Thuja L. dhe
Taxus L., përveç në
formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto
halore,

ex 4401 11 00
ex 4403 11 00
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
ex 4404 10 00
ex 4406 11 00
ex 4406 91 00
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20

Kanadaja, Kina,
Japonia, Republika e
Koresë, Meksika,
Tajvani dhe Shtetet e
Bashkuara, ku
Bursaphelenchus
xylophilus(Steiner et
Bührer) Nickle et al.,
dihet se është hasur.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(c) trajtim termik për të
arritur një temperaturë
minimale prej 56°C për një
kohëzgjatje minimale prej 30
minutash të vazhdueshme
përgjatë gjithë profilit të
drurit, dhe tharje në furrë
deri në përmbajtjen e
lagështisë nën 20%, e
shprehur si përqindje e
lëndës së thatë, e arritur
nëpërmjet një plani të
përshtatshme orari i
kohës/temperaturës, i cili
tregohet nga një shenjë
“tharë në furr” ose “KD” ose
një shenjë tjetër e njohur
ndërkombëtarisht së bashku
me shenjën “HT”, e
vendosur në dru ose në çdo
material ambalazhi në
përputhje me përdorimin
aktual, dhe në Certifikata
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje.
Deklaratë zyrtare që druri:
(a) është pa lëvore (qëruar),
ose
(b) i është nënshtruar tharjes
në furrë deri në një
përmbajtje lagështie nën
20%, e shprehur si përqindje
e lëndës së thatë, e arritur
nëpërmjet një plani të

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore Kodet NK
Origjina
dhe objekte të tjera
- materialittë paketimit
ex 4407 19 90
prej druri, në formën e
ex 4408 10 15
kutive paketuese, kutive,
ex 4408 10 91
arkave, daulleve dhe
ex 4408 10 98
paketimeve të ngjashme,
ex 4416 00 00
paletave, kutive palete
ex 9406 10 00
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nësejanë në përdorim apo
jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,
por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Kërkesat e veçanta
përshtatshëm
kohe/temperaturë
dheshënohet një shenjë
“tharë në furrë” ose “KD”
ose një shenjë tjetër e njohur
ndërkombëtarisht, e
vendosur në druri ose mbi
çdo material ambalazhi
në përputhje me përdorimin
aktual,
ose
(c) i është nënshtruar një
trajtimi të përshtatshëm
termik për të arritur një
temperaturë minimale prej
56°C për një kohëzgjatje
minimale prej 30 minutash
të vazhdueshme në të gjithë
profilin e drurit dhe shënohet
me një shenjë “HT” e
vendosur në dru ose në çdo
material ambalazhi në
përputhje me përdorimin
aktual; dhe shënohet në
certifikatën e cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje,
ose
(d) i është nënshtruar një
fumigimi të përshtatshme
sipas një specifikimi të
miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr 2016/2031, lënda
vepruese, temperaturën
minimale të drurit, normën
(g/m3) dhe kohën e
ekspozimit (h), e cila
tregohet në certifikatën e
përmendur në nenin 19, të
kreut VII, të kësaj
rregulloreje,
ose
(e) i është nënshtruar një
impregnimi kimik presioni të
përshtatshëm me një produkt
të miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr. 2016/2031.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
79.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Druri i konifereve
(Pinales), përveç në
formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druritë
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto
halore,
- materialittë paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nësejanë në përdorim apo
jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,

Kodet NK

Kërkesat e veçanta

Origjina

4401 11 00 Kazakistani, Rusia dhe
4403 11 00 Turqia
4403 21 10
4403 21 90
4403 22 00
4403 23 10
4403 23 90
4403 24 00
4403 25 10
4403 25 90
4403 26 00
ex 4404 10 00
4406 11 00
4406 91 00
4407 11 10
4407 11 20
4407 11 90
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
4407 19 10
4407 19 20
4407 19 90
4408 10 15
4408 10 91
4408 10 98
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.

Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në zonat që
dihet se janë të pastra nga:
(i) Monochamus spp.
( popullat jo-europiane)
(ii)Pissodes cibriani O'Brien,
Pissodes fasciatus Leconte,
PissodesnemorensisGermar,
Pissodes nitidus Roelofs,
Pissodes punctatus Langor
&Zhang, Pissodes strobi
(Peck), Pissodes
terminalisHopping,Pissodesy
unnanensis
Langor&Zhangdhe Pissodes
zitacuarense Sleeper
(iii)Scolytidae spp. (joeuripoane)dhe tregohet në
certifikatën fitosanitare të
referuar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
nën rubrikën “vendi i
origjinës”,
ose
(b) është pa lëvore (i qëruar)
dhe pastër nga vrimat e
larvave, të shkaktuara nga
gjinia
Monochamusspp.(popullatat
jo-europiane), të përcaktuara
për këtë qëllim si ato që janë
më të mëdha se 3 mm në
gjerësi,
ose
(c) i është nënshtruar tharjes
në furrë deri në përmbajtjen
e lagështisë nën 20%, e
shprehur si përqindje e
lëndës së thatë, e arritur
nëpërmjet një plani të
përshtatshëm
kohorë/temperaturë dhe të
shënohetme një shenjë “tharë
në furrë” ose “KD” ose një
shenjë tjetër e njohur
ndërkombëtarisht, e
vendosur në druri ose mbi

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
çdo në përputhje me
përdorimin aktual,
ose
(d) i është nënshtruar një
trajtimi të përshtatshëm
termik për të arritur një
temperaturë minimale prej
56°C për një kohëzgjatje
minimale prej 30 minutash të
vazhdueshme në të gjithë
profilin e drurit tdhe të
shënohet me një shenjë “HT”
e vendosur në dru ose në çdo
material ambalazhi në në
përputhje me përdorimin
aktual dhe në certifikatën e
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
ose
(e) i është nënshtruar një
fumigimi të përshtatshme
sipas një specifikimi të
miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr 2016/2031, lëndën
vepruese, temperaturën
minimale të drurit, normën
(g/m3) dhe kohën e
ekspozimit (h), të cilat janë
shënuar në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje,
(f) i është nënshtruar një
impregnimi kimik presioni të
përshtatshëm me një produkt
të miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr. 2016/2031, lëndën
vepruese, presioni (psi ose
kPa) dhe përqendrimi (%) i
të cilit tregohen në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
80.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
Druri i halorve (Pinales),
përveç në formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto
halore,
- materialit të paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete dhe
dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nësejanë në përdorim apo
jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,

Kodet NK
4403 21 10
4403 21 90
4403 22 00
4403 23 10
4403 23 90
4403 24 00
4403 25 10
4403 25 90
4403 26 00
ex 4404 10 00
4406 11 00
4406 91 00
4407 11 10
4407 11 20
4407 11 90
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
4407 19 10
4407 19 20
4407 19 90
4408 10 15
4408 10 91
4408 10 98
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

Origjina

Kërkesat e veçanta

Të gjitha vendet,
përveç:
- Andorrës, Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Hercegovinës,
Ishujt Kanarie, Ishujt
Faroe, Gjeorgjisë,
Islandës,
Lihtenshtajnit,
Kazakistani, Moldavia,
Monakos, Malit të Zi,
Maqedonisë esë
Veriut, Norvegjisë,
Rusisë, San Marinos ,
Serbisë, Zvicrës,
Turqisë, Ukrainës dhe
Mbretëriës së
Bashkuar,

Deklaratë zyrtare që druri:
(a) është pa lëvore (i qëruar)
dhe pastër nga vrimat e
larvave, të shkaktuara nga
gjinia Monochamus spp.
(popullatat jo-europiane), të
përcaktuara për këtë qëllim
si ato që janë më të mëdha se
3 mm në gjerësi,
ose

(b) i është nënshtruar tharjes
në furrë deri në një
përmbajtje lagështie nën
20%, e shprehur si përqindje
e lëndës së thatë, e arritur
përmes një plani të
përshtatshëm
kohorë/temperaturë, të
shënohet me një shenjë
- Kanadasë, Kinës,
Japonisë, Republikëssë “tharë në furrë” ose “K.D”
ose një shenjë tjetër e njohur
Koresë, Meksikës,
Tajvani dhe Shtetet e ndërkombëtarisht, e
vendosur në dru ose në çdo
Bashkuara, ku
material ambalazhi në
Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et përputhje me përdorimin
Bührer) Nickle et al., aktual,
dihet se është hasur.
ose

por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(c) i është nënshtruar një
fumigimi të përshtatshme
sipas një specifikimi të
miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr 2016/2031, lëndën
vepruese, temperaturën
minimale të drurit, normën
(g/m 3 ) dhe kohën e
ekspozimit (h), të cilat
tregohen në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje,
ose
(d) i është nënshtruar një
impregnimi kimik presioni të
përshtatshëm me një produkt
të miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Kërkesat e veçanta

Origjina

nenin 107 të Rregullores
(BE) Nr. 2016/2031, lëndën
vepruese, presionin (psi ose
kPa) dhe përqendrimin (% ),
të cilat tregohen në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
ose

81.

Dru në formën e
ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga halore
(Pinales)

4401 21 00 Të gjitha vendet,
ex 4401 40 10 përveç:
ex 4401 40 90 Andorrës, Armenisë,
Azerbajxhanit,
Bjellorusisë, Bosnjës
dhe Herzegovinës,
Ishujt Kanarie, Ishujt
Faroe, Gjeorgjisë,
Islandës,
Lihtenshtajnit,
Moldavisë,Monakos,
Malittë Zi,
Maqedonisësë Veriut,
Norvegjisë, San
Marino, Serbisë,
Zvicrës dhe Ukrainës,
dhe përveç Kanadasë,
Kinës, Japonisë,
Republikës së Koresë,
Meksikës, Tajvanit
dhe SHBA-së, ku
Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al.,
dihet se është hasur

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(e) i është nënshtruar një
trajtimi të përshtatshëm
termik për të arritur një
temperaturë minimale prej
56 C për një kohëzgjatje
minimale prej 30 minutash të
vazhdueshme në të gjithë
profilin e drurit dhe të
shënohet me shenjën “HT” të
vendosur në dru ose në çdo
material ambalazhi në
përputhje me përdorimin
aktual, dhe në certifikatën e
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje.
Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në zona të
njohura si të pastra nga
Monochamus spp. (popullat
jo-europiane), Pissodes
cibriani O'Brien, Pissodes
fasciatus Leconte, Pissodes
nemorensis Germar, Pissodes
nitidus Roelofs, Pissodes
punctatus Langor & Zhang,
Pissodes strobi (Peck),
Pissodesterminalis Hopping,
Pissodes yunnanensis Langor
& Zhang dhe Pissodes
zitacuarense Sleeper,
Scolytidae spp.(jo-europiane)
Zona duhet të citohen në
certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kreut VII, të kësaj
rregulloreje, nën rubriken
“vendi i origjinës”,
ose
(b) është prodhuar nga druri i
rrumbullakët i zhveshur,

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
ose
(c) i është nënshtruar tharjes
në furrë deri në përmbajtjen
e lagështisë nën 20%, e
shprehur si përqindje e
lëndës së thatë, e arritur
përmes një plani të
përshtatshëm
kohe/temperaturë,
ose
(d) i është nënshtruar një
fumigimi të përshtatshëm
sipas një specifikimi të
miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) nr. 2016/2031, lëndën
vepruese, temperatura
minimale e drurit, normën
(g/m3) dhe koha e
ekspozimit (h), të cilat janë
shënuar në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje,
ose

82.

Lëvorja e izoluar e
halorëve (Pinales)

(e) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56°C për një
kohëzgjatje minimale prej 30
minutash të vazhdueshme në
të gjithë profilin e drurit, kjo
e fundit duhet të tregohet në
certifikatën e cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje.
Deklaratë zyrtare që lëvorja
ex 1404 90 00Të gjitha vendet,
e izoluar:
ex 4401 40 90përveç:
(a) i është nënshtruar një
Andorrës, Armenisë,
fumigimi të përshtatshme me
Azerbajxhanit,
një fumigant të miratuar
Bjellorusisë, Bosnjës
nëpërputhje me procedurën e
dhe Herzegovinës,
përcaktuar në nenin 107 të
Ishujt Kanarie, Ishujt
Rregullores (BE) Nr.
Faroe, Gjeorgjisë,
Islandës, Lihtenshtajnit, 2016/2031, lëndë nvepruese,
temperatura minimale e
Moldavisë,Monakos,
lëvores, normën (g/m 3) dhe
Malittë Zi,
koha e ekspozimit (h), të
Maqedonisësë Veriut,
cilat tregohen në certifikatën
Norvegjisë, Rusisë.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

83.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Druri i Juglans L. dhe
Pterocarya Kunth,
përveç në formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit,
ciflave,mbeturinave dhe
skrapeve druritë
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto
halore,
- materialit të paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete

Kodet NK

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
es 4406 92 00
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

Origjina

Kërkesat e veçanta

(vetëm pjesët e
mëposhtme: Qarkut
Federal Qendror
(Tsentralny federalny
okrug), QarkutFederal
Veriperëndimor
(Severo-Zapadny
federalny okrug),
Qarkut Federal Jugor
(Yuzhny federalny
okrug), North
Caucasian Federal
Distrikt (SeveroKavkazsky federalny
okrug) dhe Qarkut
Federal Volga
(Privolzhskyfederalny
okrug))., San Marinos,
Serbisë, Zvicër,
Turqisë, dhe Ukrainës.

fitosanitare e cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje,

Shtetet e Bashkuara

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

ose
(b) i është nënshtruar një
trajtimi të përshtatshëm
termik për të arritur një
temperaturë minimale prej
56°C për një kohëzgjatje
minimale prej 30 minutash të
vazhdueshme përgjatë gjithë
profilit të lëvores, e cila
deklarohet në certifikatën e
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
dhe
(c) që pas trajtimit të saj,
lëvorja u transportua deri në
largimin nga vendi duke
lëshuar deklaratën, jashtë
sezonit të fluturimit të
vektorit Monochamus, duke
marrë parasysh një kufi
sigurie prej katër javësh
shtesë në fillim dhe në fund
të sezonit të pritshëm të
fluturimit, ose me një
mbulesë mbrojtëse që
siguron infektimin me
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et
al. ose vektori i tij nuk mund
të haset.
Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në një zonë
të pastër nga Geosmithia
morbida Kolarik, Freeland,
Utley & Tisserat dhe vektori
i tij Pityophthorus juglandis
Blackman, i themeluar nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse dhe i
cili citohet në certifikatën
fitosanitare të përcaktuarnë
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”,

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nëse janë në përdorim
apo jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri
në ngarkesë dhe që
plotëson të njëjtat
kërkesa fitosanitare të
vendit si druri në
ngarkesë,

Kërkesat e veçanta

Origjina

ose
(b) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56°C për një kohëzgjatja
minimale prej 40 minutash të
vazhdueshme në të gjithë
profilin e drurit dhe shënohet
një shenjë “HT” të vendosur
në dru ose në çdo material
ambalazhi në përputhje me
përdorimin aktual, dhe në
certifikatën fitosanitare të
përmendur në nenin 19, të
kreut VII, të kësaj
rregulloreje,

por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.

84.

Lëvorja e izoluar dhe
druri i Juglans L. dhe
Pterocarya Kunth, në
formën e:
ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto bimë.

ose

ex 1404 90 00
ex 4401 22 00
ex 4401 40 10
ex 4401 40 90

Shtetet e Bashkuara

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(c) është bërë në formë
katrori për të hequr tërësisht
sipërfaqen natyrore të
rrumbullakosur.
Deklaratë zyrtare që druri
ose lëvorja e izoluar:
a) e ka origjinën në një zonë
të pastër nga Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland,
Utley&Tisserat dhe vektori i
tij Pityophthorus juglandis
Blackman, i themeluar nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse
për Masat Fitosanitare dhe
që citohet në certifikatën
fitosanitare të në nenin 19, të
kreut VII, të kësaj
rregulloreje, nën rubrikën
“Deklaratë shtesë",
ose
b) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56°C për një
kohëzgjatje minimale prej 40
minutash, të vazhdueshme
përgjatë gjithë profilit të

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

85.

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Druri i Acer saccharum
Marsh., duke përfshirë
drurin që nuk e ka ruajtur
sipërfaqen natyrore të
rrumbullakët, përveç në
formën e:
- drurit të destinuar për
prodhimin e fletëve të
rimesos,
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri,

86.

- materialit të paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nëse janë në përdorim
apo jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri
në ngarkesë dhe që
plotëson të njëjtat
kërkesa fitosanitare të
vendit si druri në
ngarkesë.
Dru i Acer saccharum
Marsh., i destinuar për
prodhimin e fletëve të
rimesos.

Kodet NK

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

Kërkesat e veçanta

Origjina

lëvores ose të drurit, dhe
duhet të fundit të tregohet në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje.
Kanadaja dhe Shtetet e Deklaratë zyrtare që druri i
Bashkuara.
është nënshtruar tharjes në
furrë deri në një përmbajtje
lagështie nën 20%, e
shprehur si përqindje e
lëndës së thatë, e arritur
përmes një plani të
përshtatshëm të
kohës/temperaturës dhe e
shënuar me shenjën “Tharë
në furrë” ose “KD” ose një
tjetër shenjë ndërkombëtare
e njohur, vendoset në dru
ose në çdo material
ambalazhi në përputhje me
përdorimin aktual.

ex 4403 12 00 Kanadaja dhe Shtetet e
4407 93 10 Bashkuara.
4407 93 91
4407 93 99
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Deklaratë zyrtare që druri e
ka origjinën në zonat e
njohura si të pastëra nga
Davidsoniella virescens
(R.W. Davidson) Z.W. de
Beer,T.A. Duong & M.J.
Wingf Moreau, dhe është i
destinuar për prodhimin e
fletëve të rimesos.

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr
87.

88.

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
Druri i Fraxinus L.,
ex 4401 12 00
Juglans ailantifolia
ex 4403 12 00
Carr., Juglans
ex 4403 99 00
mandshurica Maxim.,
ex 4404 20 00
Ulmus davidiana Planch. ex 4406 12 00
dhe Pterocarya rhoifolia ex 4406 92 00
Siebold & Zucc., përveç
4407 95 10
në formën e:
4407 95 91
- ashkëlave, copzave,
4407 95 99
tallashit, ciflave,
ex 4407 99 27
mbeturinave dhe
ex 4407 99 40
skrapeve druri, të
ex 4407 99 90
përftuara tërësisht ose
ex 4408 90 15
pjesërisht nga këto pemë, ex 4408 90 35
- materialit të paketimit
ex 4408 90 85
prej druri, në formën e
ex 4408 90 95
kutive paketuese, kutive, ex 4416 00 00
arkave, daulleve dhe
ex 9406 10 00
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nëse janë në përdorim
apo jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri
në ngarkesë dhe që
plotëson të njëjtat
kërkesa fitosanitare të
vendit si druri në
ngarkesë,
por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët dhe
mobiljet dhe objektet e
tjera prej druri të
patrajtuar.
Druri në formën e
ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri të
përftuara në tërësisht ose
pjesërisht nga Fraxinus
L., Juglans ailantifolia
Carr., Juglans

Origjina

Kërkesat e veçanta

Kanadaja, Kina,
Republika Popullore
Demokratike e
Koresë, Japonia,
Mongolia, Republika
e Koresë, Rusia,
Tajvani dhe Shtetet e
Bashkuara.

Deklaratë zyrtare që:

ose
(b) lëvorja dhe të paktën
2,5 cm nga druri i jashtëm
hiqen në një objekt të
autorizuar dhe të
mbikëqyrur nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve,
ose
(c) druri i është nënshtruar
rrezatimit jonizues për të
arritur një dozë minimale
të përthithur prej 1 kGy në
të gjithë drurin.

ex 4401 22 00 Kanadaja, Kina,
ex 4401 40 10 Republika Popullore
ex 4401 40 90 Demokratike e
Koresë, Japonia,
Mongolia, Republika
e Koresë, Rusia,
Tajvani dhe Shtetet e
Bashkuara.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(a) druri e ka origjinën në
një zonë të njohur si të
pastër nga Agrilus
planipennis, e themeluar
nga autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës, në
përputhje me standardet
përkatëse ndërkombëtare
për masat fitosanitare, të
cituara në certifikatën
fitosanitare të
përcaktuaranë nenin 19, të
kreut VII, të kësaj
rregulloreje dhe ky status i
pastërtis i është
komunikuar paraprakisht
me shkrim Komisionit nga
autoriteti kombëtare për
mbrojtjen e bimëve të
vendit eksportues,

Deklaratë zyrtare që druri e
ka origjinën në një zonë të
njohur si e pastër nga
Agrilus planinpennis
Fairmaire, themeluar nga
autoriteti kombëtar i
mbrojtjes së bimëve në
vendin e origjinës, në
përputhje me Standardet

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
mandshurica Maxim.,
Ulmus davidiana Planch.
dhe Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc.

89.

Lëvorja e izoluar dhe
objektet e bëra nga
lëvorja e Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia
Carr., Juglans
mandshurica Maxim.,
Ulmus davidiana Planch.
dhe Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc.

90.

Druri i Quercus L.,
përveç në formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri,
- Enë, fuçi, vazka, vazo
dhe dhe produkte e tjera
bakri dhe pjesët e tyre
prej druri, duke përfshirë
shtizat, ku ka prova të
dokumentuara se druri
është prodhuar ose
prodhuar duke përdorur
trajtim termik për të
arritur një temperaturë
minimale prej 176°C për
20 minuta
- materialit të paketimit

Origjina

Kërkesat e veçanta

Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare, që janë cituara
në certifikatën fitosanitare
të cituar në nenin 19, të
kreut VII, të kësaj
rregulloreje, dhe ky status i
pastërtis është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtar i mbrojtjes së
bimëve të vendit
eksportues.
Deklaratë zyrtare që
ex 1404 90 00 Kanadaja, Kina,
ex 4401 40 90 Republika Popullore lëvorja e ka origjinën në
Demokratike e
një zonë të njohur si e
Koresë, Japonia,
pastër nga Agrilus
Mongolia, Republika planinpennis Fairmaire, e
e Koresë, Rusia,
themeluar nga autoriteti
Tajvani dhe Shtetet e kombëtari mbrojtjes së
Bashkuara.
bimëve në vendin e
origjinës, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
për Masat Fitosanitare
përkatëse, që janë shënuar
në certifikatën fitosanitare
të cituarnë nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
dhe ky status pastërtie i
është komunikuar
paraprakisht me shkrim
Komisionit nga autoriteti
kombëtari mbrojtjes së
bimëve të vendit
eksportues.
Deklaratë zyrtare që druri:
ex 4401 12 00 Shtetet e Bashkuara
ex 4403 12 00
(a) është bërë katror në
4403 91 00
mënyrë që të hiqet tërësisht
ex 4404 20 00
sipërfaqja e rumbullakët,
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
ose
4407 91 15
4407 91 31
(b) është pa lëvore dhe
4407 91 39
përmbajtja e ujit është më
4407 91 90
pak se 20 % e shprehur si
ex 4408 90 15
përqindje e lëndës së thatë,
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ose
ex 4408 90 95
ex 4416 00 00
(c) është pa lëvore dhe
ex 9406 10 00
është dezinfektuar me një
trajtim të përshtatshëm me
ajër të nxehtë ose me ujë të
nxehtë,

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

91.

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nëse janë në përdorim
apo jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri
në ngarkesë dhe që
plotëson të njëjtat
kërkesa fitosanitare të
vendit si druri në
ngarkesë,
por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët dhe
mobiljet dhe objektet e
tjera prej druri të
patrajtuar.
Druri në formën e
ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve druri të
përftuara në tërësisht ose
pjesërisht nga Quercus
L.

Kërkesat e veçanta

Origjina

ose
(d) nëse është sharruar, me
ose pa mbeturina të lëvores
së mbetur në dru, i është
nënshtruar tharjes në furrë
deri në një përmbajtje
lagështie nën 20%, e
shprehur si përqindje e
lëndës së thatë, e arritur
nëpërmjet një plani të
përshtatshëm
kohe/temperaturë, të
shënuar me shenjën “Tharë
në furrë” ose “KD” ose një
shenjë tjetër e njohur
ndërkombëtarisht, vendoset
në dru ose në çdo material
ambalazhi në përputhje me
përdorimin aktual.

ex 4401 22 00 Shtetet e Bashkuara
ex 4401 40 10
ex 4401 40 90

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Deklaratë zyrtare që druri:
(a) i është nënshtruar
tharjes në furrë deri në një
përmbajtje lagështie nën
20%, e shprehur si
përqindje e lëndës së thatë
e arritur përmes një plani të
përshtatshëm
kohe/temperaturë,
ose
(b) i është nënshtruar një
fumigimi të përshtatshme
sipas një specifikimi të
miratuar në përputhje me
procedurën e përcaktuar në
nenin 107 të Rregullores
(BE) nr. 2016/2031, lëndës
vepruese, temperatura
minimale e drurit, normën
(g/m3) dhe koha e
ekspozimit (h), të cilat
tregohen në certifikatën
fitosanitare të referuar në

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje,
ose

92.

Druri i Betula L., përveç
në formën e:
- ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve prej druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto pemë,
- materialit të paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nësejanë në përdorim apo
jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

(c) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56°C për një minimum
kohor prej 30 minutash të
vazhdueshme gjatë gjithë
profilit të druri, dhe
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje.
Kanadaja dhe Shtetet e Deklaratë zyrtare që:
Bashkuara ku Agrilus
anxius Gory., dihet se (a) lëvorja dhe të paktën
2,5 cm nga druri i jashtëm
është hasur.
hiqen në një objekt të
autorizuar dhe të
mbikëqyrur nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve,
ose
(b) druri i është nënshtruar
rrezatimit jonizues për të
arritur një minimum të
dozës së absorbuar prej 1
kGy në të gjithë drurin.

por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët dhe
mobiljet dhe objektet e
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

93.

94.

95.

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
tjera prej druri të
patrajtuar.
Ashkëla druri, copza,
ex 4401 22 00
tallash, cifla, mbeturina
ex 4401 40 10
dhe skrape prej druri të
ex 4401 40 90
përftuara në tërësisht ose
pjesërisht nga Betula L.
Lëvorja dhe objektet e
ex 1404 90 00
bëra nga lëvorja e Betula ex 4401 40 90
L.

Deklaratë zyrtare që druri e
ka origjinën në një vend që
dihet se është i pastër nga
Agrilus anxius Gory.

Kanadaja dhe Shtetet e
Bashkuara ku Agrilus
anxius Gory., dihet se
është hasur.
Druri i Platanus L.,
ex 4401 12 00 Armenia, Zvicra,
përveç:
ex 4403 12 00 Turqia dhe Shtetet e
ex 4403 99 00 Bashkuara.
- materialit të paketimit
prej druri, në formën e
ex 4404 20 00
kutive paketuese, kutive,
ex 4406 12 00
arkave, daulleve dhe
ex 4406 92 00
paketimeve të ngjashme,
ex 4407 99 27
paletave, kutive palete dhe ex 4407 99 40
dërrasave të tjera,
ex 4407 99 90
koshave tip palete,
ex 4408 90 15
materialet fiksuese,
ex 4408 90 35
nësejanë në përdorim apo ex 4408 90 85
jo në transportin e
ex 4408 90 95
objekteve të të gjitha
ex 4416 00 00
llojeve, përveç
ex 9406 10 00
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,
por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët dhe
drurin në formën e
ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve të përftuara
tërësisht ose pjesërisht
nga Platanus L.

96.

Kërkesat e veçanta

Origjina

Druri i Populus L.,
përveç atij në formën e:
-ashkëlave, copzave,
tallashit, ciflave,
mbeturinave dhe
skrapeve prej druri,

Deklaratë zyrtare që lëvorja
është e pastër nga druri.
Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në një zonë
të themeluar nga autoriteti
kombëtar për mbrojtjen e
bimëve në vendin e origjinës
si e pastër nga Ceratocystis
platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. në
përputhje me Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, e cila
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në nenin
19, të kreut VII, të kësaj
rregulloreje, nën rubrikën
“Deklaratë shtesë”,
ose
(b) i është nënshtruar
tharjes në furrë deri në një
përmbajtje lagështie nën
20%, e shprehur si
përqindje e lëndës së thatë
e arritur përmes një plani të
përshtatshëm
kohe/temperaturë të
shënuar me shenjën “tharë
në furrë” ose “KD” ose një
shenjë tjetër të njohur
ndërkombëtarisht e
vendosur në dru ose në
çdo material ambalazhi në
përputhje me përdorimin
aktual.

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 97 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 97 10

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

4407 97 91
- materialit të paketimit 4407 97 99
prej druri, në formën e
ex 4408 90 15
kutive paketuese, kutive, ex 4408 90 35
arkave, daulleve dhe
ex 4408 90 85
paketimeve të ngjashme, ex 4408 90 95
paletave, kutive palete
ex 4416 00 00
dhe dërrasave të tjera,
ex 9406 10 00
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nëse janë në përdorim
apo jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri
në ngarkesë dhe që
plotëson të njëjtat
kërkesa fitosanitare të
vendit si druri në
ngarkesë,

97.

por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.
Druri në formën e
ex 4401 22 00
ashkëlave, copzave,
ex 4401 40 10
tallashit, ciflave,
ex 4401 40 90
mbeturinave dhe
skrapeve prej druri të
përftuara në tërësisht ose
pjesërisht nga:

Origjina

Kërkesat e veçanta

Amerikat

Deklaratë zyrtare që druri:
(a) është pa lëvore (qëruar),
ose
(b) i është nënshtruar
tharjes në furrë deri në
përmbajtjen e lagështisë
nën 20%, të shprehur si
përqindje e lëndës së thatë,
e arritur nëpërmjet një
plani të përshtatshëm
kohorë/temperaturë, të
shënuar me shenjën “furrë
e tharë” ose “KD” ose një
shenjë tjetër të njohur
ndërkombëtarisht e
vendosur në druri ose mbi
çdo material ambalazhinë
përputhje me përdorimin
aktual.

(a) Kanadaja dhe
Shtetet e Bashkuara.
(b) Amerikat.

(a) Acersaccharum
Marsh.,
(b) Populus L.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Deklaratë zyrtare që druri:
(a) është prodhuar nga druri
i rrumbullakët i zhveshur
nga lëvorja,
ose
(b) i është nënshtruar
tharjes në furrë deri në
përmbajtjen e lagështisë
nën 20%, përshtatshëm
kohe/temperaturë,
ose
(c) i është nënshtruar një
fumigimi të përshtatshme
sipas një specifikimi të
miratuar në përputhje me
procedurën e përmendur në
nenin 107 të Rregullores
(BE) nr. 2016/2031, lëndës
vepruese, temperaturën
minimale të drurit, normën
(g/m3) dhe kohën e
ekspozimit (h), e cila
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje,
ose

98.

Druri i Amelanchier
Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill.,
Prunus L., Pyracantha
M. Roem., Pyrus L. dhe
Sorbus L., përveç në
formën e:

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
-ashkëlave, copzave,
ex 4408 90 35
tallashit, ciflave, të
ex 4408 90 85
përftuara tërësisht ose
ex 4408 90 95
pjesërisht nga këto bimë, ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
- materialit të paketimit
prej druri, në formën e
kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe
paketimeve të ngjashme,
paletave, kutive palete
dhe dërrasave të tjera,
koshave tip palete,
materialet fiksuese,
nësejanë në përdorim apo
jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si

(d) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një minimum temperature
prej 56°C për një minimum
kohor prej 30 minutash të
vazhdueshme në të gjithë
profilin e drurit dhe kjo
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje.
Kanadaja dhe Shtetet Deklaratë zyrtare që druri:
e Bashkuara.
(a) e ka origjinën në një
zonë të pastër nga Saperda
candida Fabricius, e
themeluar nga autoriteti
kombëtari mbrojtjes së
bimëve të vendit të
origjinës, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat
Fitosanitare e cila është
shënuar në certifikatën e
cituarnë nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
nën rubrikën “Deklaratë
Shtesë”,

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

ose
(b) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56 °C për një
minimum kohor prej 30
minutash të vazhdueshme
në të gjithë profilin e
drurit, e cila duhet të
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje,
ose
Web: www.bujqesia.gov.al

druri në ngarkesë,
Nr

99.

Bimë, produkte bimore Kodet NK
dhe objekte të tjera
por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.

Origjina

Kërkesat e veçanta

(c) i është nënshtruar një
rrezatimi të përshtatshëm
jonizues për të arritur një
dozë minimale të absorbuar
prej 1 kGy në të gjithë
drurin, që duhet të
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregulloreje.
Druri në formën e
ex 4401 22 00 Kanadaja dhe Shtetet Deklaratë zyrtare që druri:
ashkëlave të përftuar
ex 4401 40 10 e Bashkuara.
a) e ka origjinën në një
tërësisht ose pjesërisht
ex 4401 40 90
zonë të themeluar nga
nga Amelanchier Medik.,
autoriteti kombëtar për
Aronia Medik.,
mbrojtjen e bimëve të
Cotoneaster Medik.,
vendit të origjinës, si e
Crataegus L., Cydonia
pastër nga Saperda
Mill., Malus Mill.,
candida Fabricius., në
Prunus L., Pyracantha
përputhje me Standardet
M. Roem., Pyrus L. dhe
Ndërkombëtare për Masat
Sorbus L.
Fitosanitare përkatëse, e
cila duhet të shënohet në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje,
nën rubrikën “Deklaratë
shtesë”,
ose
b) është përpunuar në copa
me trashësi dhe gjerësi jo
më shumë se 2,5 cm,
ose
(c) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56 °C për një
minimum kohor prej 30
minutash në të gjithë
profilin e shkëlave, e cila
duhet të shënohet në
certifikatën fitosanitare të
cituarnë nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregulloreje.

100.

Druri i Prunus L., përveç ex 4401 12 00
në formën e:
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
- ashkëlave, copzave,
ex 4404 20 00
tallashit, ciflave,
ex 4406 12 00

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera
mbeturinave dhe
skrapeve prej druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto bimë,

Kodet NK

ex 4406 92 00
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
ex 4407 99 27
- materialit të paketimit ex 4407 99 40
prej druri, në formën e
ex 4407 99 90
kutive paketuese, kutive, ex 4408 90 15
arkave, daulleve dhe
ex 4408 90 35
paketimeve të ngjashme, ex 4408 90 85
paletave, kutive palete
ex 4408 90 95
dhe dërrasave të tjera,
ex 4416 00 00
koshave tip palete,
ex 9406 10 00
materialet fiksuese,
nësejanë në përdorim apo
jo në transportin e
objekteve të të gjitha
llojeve, përveç
ngarkesave të drurit ku
materiali fiksues është i
përbërë nga drur i njëjtit
lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson
të njëjtat kërkesa
fitosanitare të vendit si
druri në ngarkesë,

Origjina

Kërkesat e veçanta

Kina, Republika
Popullore
Demokratike e
Koresë, Mongolia,
Japonia, Republika e
Koresë dhe Vietnami.

Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në një
zonë të pastër nga Aromia
bungii (Falderman), e
themeluar nga autoriteti
kombëtar i mbrojtjes së
bimëve të vendit të
origjinës, në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare
për Masat Fitosanitare
përkatëse, e cila duhet të
shënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
nenin 19, të kreut VII, të
kësaj rregullore,nën
rubrikën “Deklaratë
shtesë”,
ose
(b) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56°C për një minimum
kohor prej 30 minutash të
vazhdueshme në të gjithë
profilin e drurit, e cila
duhet të shënohet në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregullore,

por duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore
të rrumbullakët.

ose

101.

Druri në formën e
ex 4401 22 00
ashkëlave, copzave,
ex 4401 40 10
tallashit, ciflave,
ex 4401 40 90
mbeturinave dhe
skrapeve prej druri të
përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga Prunus L.

Kina, Republika
Popullore
Demokratike e
Koresë, Mongolia,
Japonia, Republika e
Koresë dhe Vietnami.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

(c) i është nënshtruar një
rrezatimi jonizues të
përshtatshëm për të arritur
një dozë minimale të
absorbuar prej 1 kGy në të
gjithë drurin, që duhet
tëshënohet në certifikatën
fitosanitare të cituar në
Rregulloren (BE) nr
2016/2031.
Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në një
zonë të themeluar nga
autoriteti kombëtar për
mbrojtjen e bimëve në
vendin e origjinës si e
pastër nga Aromia bungii

Web: www.bujqesia.gov.al

Nr

Bimë, produkte bimore
dhe objekte të tjera

Kodet NK

Origjina

Kërkesat e veçanta
(Faldermann) në përputhje
me
Standardet
Ndërkombëtare për Masat
Fitosanitare përkatëse, e
cila duhet të shënohet në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregullore, nën
rubrikën “Deklaratë shtesë”
ose
(b) është përpunuar në copa
me trashësi dhe gjerësi jo
më shumë se 2,5 cm,
ose
(c) i është nënshtruar një
trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur
një temperaturë minimale
prej 56°C për një
minimumi kohor prej 30
minutash në të gjithë
profilin e drurit, e cila
duhet të shënohet në
certifikatën fitosanitare të
cituar në nenin 19, të kreut
VII, të kësaj rregullore.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

ANEKSI VIII
LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA, ME
ORIGJINË NGA TERRITORI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KËRKESAT E
VEÇANTA PËRKATËSE PËR LËVIZJEN E TYRE BRENDA TERRITORIT TË VENDIT
Institucioni përgjegjës ose operatorët profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucioni përgjegjës,
do të kontrollojnë në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin përkatës sipas rastit,
përmbushjen e kërkesave të përcaktuara në tabelën e mëposhtme.
Nr
1.

Bimët, produktet bimore dhe
objektete tjera

Kërkesat

Makineri dhe makina që janë operuar Makineritë ose makinat kanë qenë:
për qëllime bujqësore apo pyjore.
(a) lëvizur nga një zonë e pastër nga Ceratocystis
platani (J.M. Walter) Engelbr. &T.C. Harr.,
themeluar nga autoriteti kompetent në përputhje
me standardet ndërkombëtare për masat
fitosanitare përkatëse,
ose

2.

Bimë për mbjellje me rrënjë, të rritura
në ajër të hapur.

3.

Bimët për mbjelljen e stolonit, ose
specieve që formojnë zhardhokët e
Solanum L., ose hibridet e tyre, duke u
ruajtur në bankat e gjenetike ose
koleksionet e stoqeve gjenetike.

4.

Bimët për mbjelljen e llojeve stoloneve
ose zhardhok formuese të Solanum L.,
ose hibridet e tyre, përveç atyre
zhardhokëve të Solanum tuberosum
L. specifikuar në pikat 5, 6, 7, 8, ose 9
dhe përveç materialin për mirëmbajtjen
e kulturës që ruhet në bankat gjenetike
ose koleksionet gjenetike, dhe përveç
farave të Solanum tuberosum L. të
specifikuara në pikën 21.

(a) pastruar dhe liruar nga dheu dhe mbeturinat
bimore përpara se të largohen nga zona e
infektuar.
Deklaratë zyrtare që vendi i prodhimit dihet të jetë i
pastër nga Clavibacter sepedonicus (Spieckermann
dhe Kottho) Nouioui et al.dhe Synchytrium
endobioticum(Schilb.)Percival.
Deklaratë zyrtare që bimët do të mbahen në kushte
karantine dhe do të jenë gjetur të pastra nga çdo
dëmtues karantinor i vendit me anë të testeve
laboratorike.
Çdo autoritet ose organ hulumtues që ka këtë
material duhet të informojë institucionin përgjegjës
për materialin.
Deklaratë zyrtare që bimët do të mbahen në kushte
karantine dhe do të jenë gjetur të pastra nga çdo
dëmtues karantinor i vendit me anë të testeve
laboratorike.
Testimi laboratorik duhet të:
(a) mbikëqyret nga institucioni përgjegjës përkatës
dhe do të ekzekutohet nga staf i trajnuar
shkencërisht i atij autoriteti ose i ndonjë institucioni
të miratuar zyrtarisht;
(b) ekzekutohet në një vend të pajisur me mjedise
të përshtatshme të mjaftueshme për të përmbajtur
dëmtuesit karantinor të vendit dhe për të
mirëmbajtur materialin duke përfshirë bimët
treguese, në mënyrë të tillë që të eliminojë çdo
rrezik të përhapjes së dëmtuesve karantinor të
vendit;
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(c) të ekzekutohet në çdo njësi të materialit:
(i) me ekzaminim vizual në intervale të rregullta të
paktën gjatë gjithë një cikëli vegjetativ, duke
pasur parasysh llojin e materialit dhe fazën e
zhvillimit të tij gjatë programit të testimit, për
simptomat e shkaktuara nga çdo dëmtues
karantinortë vendit,
(ii) me testim laboratorik, në rastin e të gjithë
materialit të patates, të paktën për:
- Virusin latent të patates së Andeve;
- Virusin e njollave të patates Ande;
- Virusin Arracacha B. Oca strain;
- Virusin e njollave të zeza të patates;
- Virusin T të patates;
- Izolimet jo-europiane të viruseve të patates A, M,
S, V, X dhe Y (përfshirë Y o , Y n dhe Y c ) dhe
virusin e leaf roll të patates (përfshirë Y o ),
- Clavibacter sepedonicus (Spieckermann dhe
Kottho) Nouioui et al.,
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni dhe al.; Ralstonia
pseudosolanacearumSafni etSafni et al.,dhe
Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safniet al.
(iii) në rastin e farave të Solanum tuberosum L., të
ndryshme nga ato të specifikuara në pikën 21, të
paktën për viruset dhe viroidet e listuara më sipër,
me përjashtim të virusit të njollave të patates Ande
dhe izolimeve jo-europiane të viruseve të patates
A, M, S, V, X dhe Y (përfshirë Yo, Yn dhe Yc) dhe
virusin e leafroll të patates;

5.

Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
për mbjellje.

6.

Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
për mbjellje

(d) të përfshijë testimin e duhur për çdo simptomë
tjetër të vërejtur në ekzaminimin vizual, në mënyrë
që të identifikojë dëmtuesit karantinorë të Vendit
që kanë shkaktuar simptoma të tilla.
Deklaratë zyrtare që dispozitat e ligjit për
kontrollin e Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Percival, është respektuar.
Deklaratë zyrtare që:
(a) zhardhokët e kanë origjinën në një zonë të
njohur si të pastër nga Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al.,
ose
(b) dispozitat e ligjit të vendit për të luftuar
Clavibacter sepedonicus (Spieckermann dhe
Kottho) Nouioui et al. janë respektuar.
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Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
për mbjellje.

Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
për mbjellje.

Kërkesat
Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën:
(a) në zonat ku Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. emend. Safni et al. dihet se nuk
është hasur,
ose
(b) në një vend prodhimi që ështëe pastër nga
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., ose konsiderohet të jetë i pastër
prej tij, si pasojë e zbatimit të një procedure të
përshtatshme që synon çrrënjosjen e Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend.
Safni etj.
Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën:
(a) në zonat ku Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. dhe Meloidogyne fallax Karssen., dihet se nuk
është hasur,
ose
(b) në zonat ku Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. dhe Meloidogyne fallax Karssen., dihet se është
hasur, dhe:
(i) zhardhokët kanë origjinën në një vend prodhimi
i cili është i pastër nga Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. dhe Meloidogyne fallax Karssen.,
bazuar në një anketë vjetore në kulturat bujtëse me
inspektim vizual të bimëve bujtëse në kohë të
përshtatshme dhe me inspektim vizual si nga jashtë
ashtu edhe nga prerja e zhardhokëve pas korrjes
nga kulturat e patateve të rritura në vendin e
prodhimit,
ose
(ii) zhardhokët janë marrë në mënyrë të rastësishme
pas vjeljes dhe janë kontrolluar për praninë e
simptomave, pasi kanë aplikuar një metodë të
përshtatshme për të nxitur simptoma ose janë
testuar në laborator, si dhe janë inspektuar
vizualisht si nga jashtë ashtu edhe duke prerë
zhardhokët, në kohë të përshtatshme për të zbuluar
praninë e këtyre dëmtuesve dhe në të gjitha rastet
në momentin e mbylljes së paketimeve ose
kontejnerëve përpara lëvizjes dhe të konfirmuar të
pastra nga simptomat e Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. dhe Meloidogyne fallax Karssen.
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Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
për mbjellje, përveç atyre që do të
mbillen në përputhje me legjislacionin
mbi materialin mbjelles dhe humëzues
bimor të vendit.
Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
për mbjellje, përveç zhardhokëve të
atyre varieteteve të miratuar sipas
legjislacionit mbi materialin mbjelles
dhe shumëzues bimor të vendit.

Zhardhokët e Solanum tuberosum L.,
të ndryshëm nga ato të përmendura në
hyrjet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ose 10

Kërkesat
Deklaratë zyrtare që dispozitat e ligjit të vendit për
të luftuar Globodera pallida (Gur) Behrens dhe
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.,
janë respektuar.
Deklaratë zyrtare që zhardhokët:
(a) i përkasin përzgjedhjeve të avancuara, dhe
(b) janë prodhuar brenda vendit, dhe
(c) janë nxjerrë në linjë të drejtpërdrejtë nga
materiali i cili është mbajtur në kushte të
përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar
të karantinës brenda vendit dhe kanë rezultuar në
këto teste, të pastëra nga dëmtuesit karantinor të
vendit.
Duhet të ketë një numër regjistrimi në paketim ose
në rastin e ngarkesës me zhardhokëve të lëshuar të
transportuar me shumicë në dokumentet shoqëruese
duhet të demonstroj se zhardhokët janë rritur nga
një prodhues i regjistruar zyrtarisht, ose e kanë
origjinën nga qendrat e magazinimit ose shitjes të
regjistruar zyrtarisht të vendosura në zonën e
prodhimit, dhe duke treguar se:
(a) zhardhokët janë të pastër nga Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend.
Safni etj.
dhe
(b) dispozitat e ligjit të vendit për të kontrolluar
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
dhe
aty ku është e përshtatshme, Clavibacter
sepedonicus (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et
al.,
dhe

12.

Bimë për mbjellje me rrënjë, të
Capsicum spp., Solanum lycopersicum
L.dhe Solanum melongena L., përveç
atyre që do të mbillen në përputhje
me legjislacionin mbi materialin
mbjelles dhe humëzues bimor të
vendit.

Globodera pallida (Gur) Behrens dhe Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.,janë
përmbushur.
Deklaratë zyrtare që dispozitat e ligjit të vendit për
të luftuar Globodera pallida (Gur) Behrens dhe
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
janë zbatuar.
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13. Bimët për mbjelljen e Capsicum
annuum L., Solanum lycopersicum
L., Musa L., Nicotiana L., dhe
Solanum melongena L., përveç
farave

Kërkesat
Deklaratë zyrtare që:
(a) bimët kanë origjinën në zona të cilat janë gjetur
të pastra nga Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,
ose

14. Bimë për mbjellje me rrënjë, të
rritura në ajër të hapur, të Allium
porrum L., Asparagus officinalis
L., Beta vulgaris L., Brassica spp.
dhe Fragaria L. dhe bulbat,
zhardhokët dhe rizomat, të rritura
në ajër të hapur, të Allium
ascalonicum L., Allium cepa L.,
Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex
L., Hyacinthus spp., Iris spp.,
Lilium spp., Narcissus L. dhe
Tulipa L., përveç atyre bimëve,
bulbave, zhardhokëve dhe
rizomave që do të mbillen në
përputhje me legjislacionin mbi
materialin mbjelles dhe humëzues
bimor të vendit.
15. Bimët për mbjelljen e
Cucurbitaceae dhe Solanaceae
përveç farave, me origjinë nga
zonat:
(a) ku Bemisia tabaci Genn. ose
vektorë të tjerë të Tomato leaf curl
New Delhi Virus., nuk dihet se
është hasur,

(b) ku Bemisia tabaci Genn. ose
vektorë të tjerë të Tomato leaf curl
New Delhi Virus., dihet se është
hasur

(b) nuk janë vërejtur simptoma të Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend.
Safni etj., në bimë në vendin e prodhimit që nga
fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
Duhet të dokumentohet se dispozitat e ligjit të
vendit për të kontrolluar Globodera pallida (Gur)
Behrens dhe Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens., janë zbatuar.

Deklarata zyrtare që:
(a) bimët e kanë origjinën në një zonë që dihet se
është e pastër nga Tomato leaf curl New Delhi
Virus,
ose
(b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e Tomato
leaf curl New Delhi Virus, në bimë gjatë ciklit të
tyre të plotë të vegjetacionit .

Deklarata zyrtare që:
(a) bimët e kanë origjinën në një zonë që dihet se
është e pastër nga Tomato leaf curl New Delhi
Virus,
ose
(b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e Tomato
leaf curl New Delhi Virus, në bimë gjatë ciklit të
tyre të plotë të vegjetacionit ,
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Kërkesat
dhe
(i) vendi i tyre i prodhimit është gjetur i pastër nga
Bemisia tabaci Genn. dhe vektorë të tjerë të
Tomato leaf curl New Delhi Virus, në inspektimet
zyrtare të kryera në kohë të përshtatshme për të
zbuluar dëmtuesin,
ose

16. Bimë për mbjelljen e Juglans L.
dhe Pterocarya Kunth, përveç
farave.

(ii) bimët i janë nënshtruar një trajtimi efektiv që
siguron çrrënjosjen e Bemisia tabaci Genn dhe
vektorëve të tjerë të Tomato leaf curl New Delhi
Virus.
Deklaratë zyrtare që bimët për mbjellje:
(a) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre, ose që nga
hyrja e tyre në vend, në një zonë të pastër nga
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat dhe vektori i saj Pityophthorus juglandis
Blackman, i themeluar nga autoritetet kompetente
në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për
Masat Fitosanitare përkatëse,
ose
(b) e kanë origjinën në një vend prodhimi, duke
përfshirë afërsinë e tij prej të paktën 5 km rreze, ku
as simptomat e Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj
Pityophthorus juglandis Blackman, as prania e
vektorit, nuk janë hasur gjatë inspektimeve zyrtare
brenda një periudhe prej dy vjetësh para lëvizjes,
bimët për mbjellje janë inspektuar vizualisht para
lëvizjes dhe janë trajtuar dhe paketuar në mënyra
për të parandaluar infektimin pas largimit nga
vendi i prodhimit,
ose
(c) e kanë origjinën në një vend prodhimi, me
izolim të plotë fizik, dhe bimët për mbjellje janë
inspektuar vizualisht para lëvizjes dhe janë trajtuar
dhe paketuar në mënyra për të parandaluar
infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit.
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17. Bimë për mbjelljen e Platanus L.,
përveç farave.

Kërkesat
Deklaratë zyrtare që:
(a) bimët e kanë origjinën në një zonë të njohur si
të pastër nga Ceratocystis platani (J.M. Walter)
Engelbr. &T.C. Harr., e themeluar nga autoritetet
kompetente në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare,
ose
(b) janë rritur në një vend prodhimi të themeluar si
të pastër nga Ceratocystis platani (J.
M.Uollter)Engelbr.& T.C.Harr. në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare
përkatëse:

18. Bimët e Citrus L., Choisya Kunth,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., dhe
hibridet e tyre dhe Casimiroa La Llave,
Clausena Burm f., Murraya J. Koenig
ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L.,
përveç frutave dhe farave

(i) cili është i regjistruar dhe i mbikëqyrur nga
autoritetet kompetente,
dhe
(ii) i cili i është nënshtruar çdo vit inspektimeve
zyrtare për çdo simptomë të Ceratocystis platani
(J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.,duke përfshirë
afërsinë e tij, të kryera në periudhat më të
përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e
dëmtuesit në fjalë,
dhe
(iii) mostra përfaqësuese e bimëve i është
nënshtruar testimit për praninë e Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., në
periudha të përshtatshme të vitit për të zbuluar
praninë e dëmtuesit.
Deklaratë zyrtare që bimët:
(a) e kanë origjinën në një zonë të pastër nga Trioza
erytreae Del Guercio, e themeluar nga autoritetet
kompetente në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare,
ose
(b) janë rritur në një vend prodhimi i cili është
regjistruara dhe të mbikqyrura nga autoritetet
kompetente në shtetin anëtar të origjinës,
dhe
ku bimët janë rritur gjatë një periudhe njëvjeçare, në
një vend prodhimi të mbrojtur nga insektet kundër
futjes së Trioza erytreae Del Guercio,
dhe
ku, gjatë një periudhe të paktën një vit para lëvizjes,
janë kryer dy inspektime zyrtare në kohë të
përshtatshme dhe nuk janë vërejtur shenja të Trioza
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Kërkesat
erytreae Del Guercio në atë vend,
dhe

19. Bimë për mbjelljen e Vitis L., përveç
farave

para lëvizjes trajtohen dhe paketohen në mënyra
për të parandaluar infektimin pas daljes nga
vendi i prodhimit.
Deklaratë zyrtare që bimët për mbjellje:
(a) e kanë origjinën në një zonë që njihet si e
pastër nga Grapevine flavescence dorée
phytoplasma,
ose
(b) e kanë origjinën në një vend të prodhimit ku:
(i) asnjë
simptomëeflavescenceGrapevinedoréephytoplasma
nëVitisspp.,nuk është hasurnëvendine
prodhimitdhe në afërsi të tij, që ngafillimii ciklit
të fundit të plotëtëvegjetacionit dhe në
rastinebimëve të përdorurapërshumëzimineVitis
spp., nuk ka simptoma të Grapevine flavescence
dorée phytoplasma
nëVitisspp.nëvendineprodhimitdhenë afërsi të tij që
nga fillimi i dy cikleve të plota të vegjetacionit;
(ii) kryhet monitorimi i vektorëve dhe kryhen
trajtimet e duhura për të kontrolluar vektorët e
Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
(iii)Vitis L., i braktisur nga afërsia e menjëhershme
e vendit të prodhimit dhe janë monitoruar gjatë
sezonit të rritjes për simptomat e Grapevine
flavescence dorée phytoplasmadhe në rast të
simptomave janë hequr ose testuar dhe kanë
rzultuar të pastra nga Grapevine flavescence dorée
phytoplasma,
ose

(c) i janë nënshtruar trajtimit me ujit të nxehtë
sipas standardeve ndërkombëtare.
20. Frutat e Citrus L., Fortunella
Ambalazhimi duhet të ketë një shenjë të
Swingle, Poncirus Raf., dhe hibridet origjinës përkatës.
e tyre.
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21. Farat e Solanum tuberosum L., të
ndryshme nga ato të specifikuara në
pikën 3.

Kërkesat
Deklaratë zyrtare që:
(a) farat rrjedhin nga bimë që përputhen sipas
rastitme kërkesat e përcaktuara në pikat 4, 5, 6,
7, 8 dhe 9 dhe se farat:
(b) e kanë origjinën në zona të njohura si të
pastër nga Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Percival, Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al.,
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al.,
ose
janë në përputhje me të gjitha kërkesat e
mëposhtme:
(i) ato janë prodhuar në një vend ku, që nga
fillimi i ciklit të fundit të vegjetacionit, nuk ka
simptoma të sëmundjes të shkaktuara nga
dëmtuesit karantinor të vendit të cituar në pikën
(a) janë monitoruar;
(ii) ato janë prodhuar në një vend ku janë
ndërmarrë të gjitha veprimet e mëposhtme:
- Sigurohen parandalimi i kontaktit dhe masat
higjienike në lidhje me personelin dhe sendet, të
tilla si mjetet, makineritë, automjetet, anijet dhe
materialet e paketimit, nga vende të tjera që
prodhojnë bimë solanace për të parandaluar
infeksionin;

22. Druri i Juglans L. dhe Pterocarya
Kunth, përveç në formën e:
- ashkëlave, copzave, tallashit,
ciflave, të përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto bimë,
- materialittë paketimit prej druri, në
formën e kutive paketuese, kutive,
arkave, daulleve dhe paketimeve të
ngjashme, paletave, kutive palete dhe
dërrasave të tjera,
koshave tip palete, materialet
fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo
në transportin e objekteve të të gjitha
llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku

- Përdoret vetëm uji i pastër nga të gjithë
dëmtuesit karantinor të vendit të përmendur në
këtë pikë.
Deklaratë zyrtare që druri:
(a) e ka origjinën në një zonë të njohur si e
pastër nga Geosmithia morbida Kolarík.,
Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj
Pityophthorus juglandis Blackman., e themeluar
nga autoritetet kompetente në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat
Fitosanitare;
ose
(b) ka pësuar një trajtim të përshtatshëm të
ngrohjes për të arritur një temperaturë minimale
prej 56°C për një minimum kohor prej 40
minutash të vazhdueshme në të
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Nr

Bimët, produktet bimore dhe
objektet e tjera
materiali fiksues është i përbërë nga
drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në
ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat
kërkesa fitosanitare të vendit si druri
në ngarkesë,

por duke përfshirë drurin i cili nuk e
ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të
rrumbullakët.
23. Lëvorja dhe druri i izoluar i Juglans
L. dhe Pterocarya Kunth, në formën
e ashkëlave, copzave, tallashit,
ciflave, të përftuara tërësisht ose
pjesërisht nga këto bimë.

Kërkesat
gjithë profilin e drurit. Duhet që shenjë “HT” të
vëndosur mbi dru ose në çdo ambalazh në
përputhje me përdorimin aktual;
ose
(c) është bërë katror në mënyrë që të hiqet
tërësisht sipërfaqja e rumbullakët.
Deklaratë zyrtare që druri ose lëvorja e izoluar:
(a) e ka origjinën në një zonë të pastërë nga
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley&
Tisserat dhe vektori i tij Pityophthorus juglandis
Blackman, i themeluar nga institucioni
përgjegjës në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse,
ose

24. Druri i Platanus L., duke përfshirë
drurin i cili nuk e ka ruajtur
sipërfaqen e tij të natyrore të
rrumbullakët.

(b) i është nënshtruar një trajtimi termik të
përshtatshëm për të arritur një temperaturë
minimale prej 56 °C për një minimum kohor prej
40 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin
e lëvores ose të drurit. Duhet që shenja “HT” të
vënë mbi dru ose në çdo ambalazh në përputhje
me përdorimin aktaul.
Deklaratë zyrtare që:
(a) druri e ka origjinën në zona të njohura si të
pastra nga Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & TC Harr.,
ose
(b) druri i është nënshtruar tharjes në furrë deri
në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur
si përqindje e lëndës së thatë në kohën e
prodhimit, e arritur përmes një plani të
përshtatshëm të kohës/temperaturës dhe e
shënuar me një shenjë 'tharë në furrë', 'KD' ose
një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, e
vendosur në dru ose në paketimin e tij në
përputhje me përdorimin aktual tregtar.
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Nr

Bimët, produktet bimore dhe
objektet e tjera
25. Materiali i paketimit të drurit, në
formën e kutive të paketimit, kutive,
arkave, daulleve dhe paketimeve të
ngjashme, paletave, paletave të
kutive dhe dërrasave të tjera të
ngarkesës, qaforeve të paletave,
dunnage, nëse në të vërtetë janë apo
jo në përdorim në transportin e
objekteve të të gjitha llojeve, përveç
drurit të papërpunuar prej 6
mmtrashësia ose më pak, druri i
përpunuar i prodhuar nga ngjitësi,
nxehtësia dhe presioni, ose një
kombinim i tij, dhe dunja që
mbështet ngarkesat e drurit, i cili
është ndërtuar nga druri i të njëjtit
lloj dhe cilësie si druri në ngarkesa
dhe që përmbush të njëjtat kërkesa
fitosanitare të Bashkimit si druri
nëngarkesë.

Kërkesat
Deklaratë zyrtare që materiali i paketimi prej
druri:
(a) vjen nga një zonë, e pastër nga Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley &Tisserat dhe
vektori i saj Pityophthorus juglandis Blackman,
i themeluar nga autoritetet kompetente në
përputhje me Standardet Ndërkombëtare
përkatëse për Masat Fitosanitare,
ose
(b) është bërë prej druri të zhveshur, siç
specifikohet në Shtojcën I të Standardit
Ndërkombëtar të FAO për Masat Fitosanitare
nr. 15/Udhëzim i përbashkët i ministrit të
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe ministrit të
Turizmit dhe Mjedisit nr. 1, datë 10.3.2020për
“Rregullat dhe masat për trajtimin e
ambalazheve dhe paletave”, edhe
(i)

i është nënshtruar një prej trajtimeve të
miratuara siç specifikohet në Aneksin I të
atij udhëzimi, dhe

(ii) shfaq një shenjë siç specifikohet në
Aneksin II të atij Udhëzimi, që tregon se
materiali i paketimit prej druri, i është
nënshtruar një trajtimi fitosanitar të
miratuar në përputhje me këtë Udhezim.
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ANEKSI IX
LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA, TË CILAT
DUHET TË SHOQËROHEN ME NJË CERTIFIKATË FITOSANITARE DHE ATYRE PËR TË
CILAT CERTIFIKATA FITOSANITARE NUK KËRKOHEN PËR HYRJA E TYRE NË
TERRITORIN E SHQIPËRISË
PJESA A
Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, me origjinë nga të gjitha vendet të
origjinës ose dërgimit, për importin e të cilave në territoret e Shqipërisë kërkohet një certifikatë
fitosanitare në përputhje me legjislacionin Kombëtar, dhe për të cilat është i nevojshëm ekzaminimi
fitosanitar.

Bimët, produktet bimore
dhe objekte të tjera, për të
cilat lëshohet një certifikatë
fitosanitare
1. Të ndryshme
Makineri dhe makina të
përdorura në bujqësi dhe
pylltari

Kodi tarifor (KT) dhe
përcaktimi
(ish - mallrat individuale të
grupit, jo të gjithë kodin
tarifor - KT)

Vendi i origjinës ose vendi
eksportues do të lëshojë një
certifikatë fitosanitare

Makineri për përgatitjen dhe
kultivimin e tokës në bujqësi,
hortikulturë ose pylltari;
rulapër lëndinë ose për terren
sportiv, tashmë të përdorur

Të gjitha vendet.

- plugje:
ex 8432 10 00
- lesa, makina shkrifëruese,
kultivuesa, pajisje për heqjen
e barërave të këqija dhe shata:
ex 8432 21 00
ex 8432 29 10
ex 8432 29 30
ex 8432 29 50
ex 8432 29 90
- Mbjellse farash, mbjellës
dhe transplantues:
ex 8432 31 00
ex 8432 39 11
ex 8432 39 19
ex 8432 39 90
- Përhapësit dhe shpërndarësit
e plehut:
ex 8432 41 00
ex 8432 42 00
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- Makineri të tjera:
ex 8432 80 00
- pjesët:
ex 8432 90 00
Makina për vjelje ose shirje,
duke përfshirë balsamatorët e
kashtës ose të foragjereve;
kositëse bari ose barishte;
makina për pastrimin, ndarjen
ose klasifikimin e vezëve,
frutave ose produkteve të tjera
bujqësore, përveç makinerive
të kreut 8437 - tashmë të
operuara.
Balers kashtë dhe fodder,
duke përfshirë balers pick-up:
ex 8433 40 00
Kombinon për grumbullimin e
prodhimeve bujqësore duke
ndarë drithërat nga bima;
ex 8433 51 00
Makina për vjeljen e rrënjëve
ose zhardhokëve:
ex 8433 53 10
ex 8433 53 30
ex 8433 53 90
Makineri të tjera për bujqësi,
hortikulturë, pylltari, mbajtja
e pulave ose bletarisë, duke
përfshirë impiantet e
germinimit të pajisura me
pajisje mekanike ose termike;
inkubatorë pulash dhe
brooders - tashmë të operuara:
Makineri pyjore:
ex 8436 80 10
Traktorët (përveç traktorëve të
rrugës 8709) - tashmë të
operuar:
Traktorë rrugorë për
gjysmërimorkio
ex 8701 20 90
Përveç traktorëve me një
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bosht, traktorët rrugor ose
traktorët për vendosjen e
binarëve:
Traktorët e bujqësisë dhe
traktorët pyjorë, me rrota:
ex 8701 91 10
ex 8701 92 10
ex 8701 93 10
ex 8701 94 10
ex 8701 95 10
Mjet rritës i ngjitur ose i
lidhur me bimët, që synon të
mbajë vitalitetin e bimës dhe
vitalitetin e bimëve

n/a

drithi i gjeinisëTriticum L.,
Grurë dhe meslin,
Secale L. dhe xTriticosecale farave për mbjellje:
Wittm.
Ish A. Camus
1001 19 00
1001 99 00

Të gjitha vendet.

përveç Afganistani, India, Irani,
Iraku, Meksika, Nepali,
Pakistani, Afrika e Jugut dhe
SHBA.

Thekër, përveç farave për
mbjellje:
1002 90 00
Triticale, përveç farave për
mbjellje:
ex 1008 60 00
2. Kategoritë e përgjithshme
Bimë për mbjellje përveç
farërave

bulbat, zhardhokët, rrënjët
zhardhokore, frutat rrënjor,
copat dhe rizomat, për
mbjellje, në rritje ose në
lule; Bimët dhe rrënjët e
çikores të ndryshme nga
rrënjët e kreut 1212:

Të gjitha vendet.

0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
Bimë të tjera të gjalla (duke
përfshirë edhe rrënjët e tyre),
prerjet dhe copa, përveç fara
kërpudhe:
0602 10 10
0602 20 10
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
0602 10 90
0602 20 20
0602 20 80
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0602 30 00
0602 40 00
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 46
0602 90 47
0602 90 48
0602 90 50
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
Qepë, qepujk, hudhra, presh
dhe perime të tjera
alliaceous, të freskëta, për
mbjellje:
ex 0703 10 11
ex 0703 10 90
ex 0703 20 00
Lakër, lulelakra, lakër rrepe,
lakra jeshile dhe të ngjashme
të ngrënshme, Brassicaceae
e freskët, të mbjella në një
substrat në rritje:
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
Marule (Lactuca sativa) dhe
çikore (Cichorium spp.), të
freskëta, të mbjella në një
substrat në rritje:
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0705 21 00
ex 0705 29 00
Selino, përveç rrënjë selino,
të mbjella në një substrat në
rritje:
ex 0709 40 00
Perime sallatë përveç sallatës
(Lactuca sativa) dhe çikore
(Cichorium spp.) të mbjella
në një substrat në rritje:
ex 0709 99 10
Perime të tjera, të mbjella në
një substrat në rritje:
ex 0709 99 90
Xhenxhefil, shafran, shafran i
Indisë (curcuma) dhe erëza të
tjera, për mbjellje ose mbjellë
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në një substrat në rritje:
ex 0910 11 00
ex 0910 20 10
ex 0910 30 00
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

Perimet me rrënjë dhe
zhardhok

Karota, rrepa, panxhari
sallatë, rrënjë selino, rrepë
dhe perime të ngjashme me
rrënjë të ngrënshme, të
freskëta ose të ftohta:

Të gjitha vendet.

0706 10 00
0706 90 10
0706 90 30
0706 90 90
Perime të tjera me rrënjë ose
zhardhokë, të freskëta ose të
ftohta:
ex 0709 99 90
Manjota, shigjeta, salep,
angjinarja e Jeruzalemit,
patatet e ëmbla dhe rrënjët
dhe zhardhokët e ngjashëm
me niseshte ose inulin të
lartë, të freskëta, të ftohta, jo
të ngrira, as të thara, not
sliced or in the form of
pellets:
ex 0714 10 00
ex 0714 20 10
ex 0714 20 90
ex 0714 30 00
ex 0714 40 00
ex 0714 50 00
ex 0714 90 20
ex 0714 90 90
Xhenxhefil, shafran, shafran
i Indisë (curcuma), dhe erëza
të tjera në formën e pjesëve të
rrënjës ose zhardhoku të
bimëve, të freskëta ose të
ftohtë, përveç të thata:
ex 0910 11 00
ex 0910 30 00
ex 0910 99 91
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Panxhar sheqeri, jo i bluar, i
freskët dhe i ftohtë:
ex 1212 91 80
Rrënjët e çikores, të freskëta
dhe të ftohta:
ex 1212 94 00
Perime të tjera me rrënjë ose
zhardhok, të freskëta dhe të
ftohta:
ex 1212 99 95
rrepe suedeze, mangolds,
rrënjë foragjere, produkte të
ngjashme foragjere, jo në
formë peleti, të freskëta ose të
ftohta, përveç të thata:
ex 1214 90 10
ex 1214 90 90
Bimët e Cryptocoryne sp.
Hygrophila sp.dhe
Vallisneria sp.

Bimë të tjera të gjalla
(përfshirë rrënjët e tyre),
prerje dhe copa, përveç spore
kerpurdhash:

Të gjitha vendet.

ex 0602 10 90
ex 0602 90 50
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve të domates ose
patëllxhanit, pa lule ose sytha
lulesh, që janë mallra ose lloj
i përshtatshëm për buqeta ose
për qëllime zbukurimi, të
freskëta:
ex 0604 20 90
3. Pjesë të bimëve përveç frutave dhe farave të:
Solanum lycopersicum L. dhe Gjethja, degët dhe pjesët e
Të gjitha vendet.
Solanum melongena L.
tjera të bimëve të domates ose
patëllxhanit, pa lule ose sytha
lulesh, që janë mallra ose lloj
i përshtatshëm për buqeta ose
për qëllime zbukurimi, të
freskëta:
ex 0604 20 90
Produkte perimesh, domate
ose patëllxhan të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
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freskëta:
ex 1404 90 00
Zea mays L.

Perime të tjera, të freskëta ose Të gjitha vendet.
të ftohta
Misër i ëmbël:
ex 0709 99 60
Misri (misër), të tjerë:
1005 90 00
Produkte vegjetale të misrit
(Zea mays), të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00

Convolvulus L., Ipomoea L.,
Micromeria Benth dhe
Solanaceae Juss.

Lule të prera dhe sytha lulesh
të një lloji, të përshtatshëm
për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Amerikë, Australi, Zelanda e
Re

ex 0603 19 70
Gjeth, degë dhe pjesë të tjera
të bimëve, pa lule ose sytha
lulesh, të përshtatshme për
buqeta ose qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0604 20 90
Produkte perimesh jo diku
tjetër të specifikuara apo të
përfshira, të freskëta:
ex 1404 90 00
Perimet gjethore të Apium Perime të tjera, të freskëta ose Të gjitha vendet.
graveolens L,. Eryngium L, të ftohta:
Limnophila L. dhe Ocimum
L.
0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0709 99 90
Bimët dhe pjesët e bimëve
(përfshirë farat dhe frutat), të
një lloji të përdorur kryesisht
në parfumeri, farmaceutikë
ose për qëllime insekticide,
fungicide ose të ngjashme, të
freskëta, të pa prera, të
grimcuara ose të pluhurosura:
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ex 1211 90 86
Produkte vegjetale të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
Gjethet e Manihot esculenta Gjethet e Manjotës (Manihot
Crantz
esculenta), të freskëta ose të
ftohta:

Të gjitha vendet

ex 0709 99 90
Produkte bimore të kasavës
(Manihot esculenta), të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
Koniferët (Pinales)

Kastanea Mill.,
Dendranthema (DC.) Des
Moul., Dianthus L.,
Gypsophila L., Pelargonium
l'Herit. ex Ait, Phoenix spp.,
Populus L., Quercus L.,
Solidago L

Gjeth, degë dhe pjesë të tjera
të bimëve halore (Pinales), pa
lule ose sytha lulesh, të
përshtatshme për buqeta ose
për qëllime zbukurimi, të
freskëta:

Të gjitha vendet.

ex 0604 20 20
ex 0604 20 40
Lule të prera dhe sytha lulesh Të gjitha vendet.
të një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
0603 12 00
0603 14 00
ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve, pa lule apo
sytha lulesh, që janë mallra të
një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0604 20 90
Produkte vegjetale të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00

Acer saccharum Marsh

Gjethja, degët dhe pjesët e
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tjera të bimëve, të panjeve të
sheqerit (Acer saccharum), pa
lule ose sytha lulesh, dhe që
janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose
qëllime zbukurimi, të
freskëta:
ex 0604 20 90
Produkte vegjetale të bimëve
të panjeve të sheqerit (Acer
saccharum),të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
Prunus L.

Lule të prera dhe sytha lulesh
nga Prunus spp. të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose
për qëllime zbukurimi, të
freskëta:
ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve, të (Prunus),
spp. pa lule ose sytha lulesh,
që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose
qëllime zbukurimi, të
freskëta:
ex 0604 20 90

Të gjitha vendet e tjera
përveç: Shteteve Anëtare të
BE-së, si dhe Shqipërisë,
Andorrës, Armenisë,
Azerbajxhanit, Bjellorusisë,
Bosnje-Hercegovinës,
Ishujve Kanarie, Ishujve
Faroe, Gjeorgjisë, Islandës,
Lihtenshtajnit, Moldavisë,
Monakos, Malit të Zi,
Norvegjisë, Rusisë (vetëm
pjesët e mëposhtme: Qarku
Federal Qendror, Qarku
Federal Veriperëndimor,
Qarku Federal Jugor, Qarku
Federal Veri-Kaukazian dhe
Qarku Federal i Volgës),
San Marino, Serbi, Britania
e Madhe, Turqia, Zvicra
dhe Ukraina.

Produkte vegjetale të bimëve
të Prunus spp. të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
Betula L.,

ex 1404 90 00
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve të thuprës
(Betula spp.), pa lule ose
sytha lulesh, që janë mallra të
një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet.

ex 0604 20 90
Produkte vegjetale të bimëve
të Mështekna (Betula spp.) të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
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Fraksinus L., JuglansL.,
PterocaryaKunthand Ulmus
davidiana Planch.

Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve, pa lule apo
sytha lulesh, që janë mallra të
një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Kanadaja, Kina, Republika
Popullore Demokratike e
Koresë, Japonia, Mongolia,
Republika e Koresë, Rusia,
Tajvani dhe Shtetet e
Bashkuara.

ex 0604 20 90
Produkte vegjetale të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
Amyris P. Browne, Casimiroa La
Llave, Citropsis Swingle &
Kellerman, Eremocitrus Swingle,
Esenbeckia Kunth., Glycosmis
Corrêa,Merrillia Swingle,Naringi
Adans., Tetradium Lour., Toddalia
Juss.dhe Zanthoxylum L.

Lule të prera dhe sytha lulesh Të gjitha vendet.
të një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve, pa lule apo
sytha lulesh, që janë mallra të
një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0604 20 90
Produkte vegjetale të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00

Acer macrophyllum Pursh, Acer
pseudoplatanus L., Adiantum
aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum
jordanii C. Muell., Aesculus
californica (Spach) Nutt.,
Aesculus hippocastanum L.,
Arbutus menziesii Pursch., Arbutus
unedo L., Arctostaphylos
spp.Adans, Calluna vulgaris (L.)
Hull, Camellia spp. L.; Castanea
sativa Mill., Fagus sylvatica L.,
Frangula californica
(Eschsch.)Gray, Frangula
purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus
excelsior L., Griselinia littoralis
(Raoul), Hamamelis virginiana L.,
Heteromeles arbutifolia (Lindley)
M. Roemer, Kalmia latifolia L.,
Laurus nobilis L., Leucothoe spp.
D.Don, Lithocarpus densiflorus
(Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera
hispidula (Lindl.) Dougl. ex
Torr.&Gray, Magnolia spp. L.,
Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex
DC, Nothofagus obliqua (Mirbel)
Blume, Osmanthus heterophyllus
(G. Don) P. S. Green, Parrotia
persica (DC) C.A. Meyer, Photinia

Lule të prera dhe sytha lulesh
të një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

SH.B.A.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve, pa lule apo
sytha lulesh, që janë mallra të
një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0604 20 90
Materialet bimore të një lloji
që përdoret kryesisht për
mbjellje (p.sh. bambu, bastun
prej palme kacavjerrëse,
kallamishte, tufa, kërpudha,
rafia, kashtë drithërash e
pastruar, e zbardhur ose e
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x fraseri Dress, Pieris spp. D.
ngjyrosur dhe lëvorja e blirit),
Don, Pseudotsuga menziesii
(Mirbel) Franco, Quercus spp. L., të freskëta:
ex 1401 90 00
Rhododendron spp. L., other than
Rhododendron simsii Planch.,
Rosa gymnocarpa Nutt., Salix
Produkte perimesh jo diku
caprea L., Sequoia sempervirens
tjetër të specifikuara apo të
(Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa
përfshira, të freskëta:
vulgaris L., Taxus spp. L.,
Trientalis latifolia (Hook),
Umbellularia californica (Hook. & ex 1404 90 00
Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum
Pursh dhe Viburnum spp. L
4. Pjesë të bimëve, përveç frutave, por duke përfshirë farat e:
Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Lule të prera dhe sytha lulesh Të gjitha vendet.
Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, të një lloji të përshtatshëm për
Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus
Swingle, Calodendrum Thunb., buqeta ose për qëllime
Choisya Kunth, Clausena Burm. f., zbukurimi, të freskëta:
Limonia L., Microcitrus Swingle,
Murraya J. Koenig ex L., ex 0603 19 70
Pamburus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Triphasia Lour
Gjethja, degët dhe pjesët e
dhe Vepris Comm.
tjera të bimëve, pa lule ose
sytha lulesh, që janë mallra të
një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0604 20 90
Perime të tjera, të freskëta ose
të ftohta:
ex 0709 99 90
Farat, frutat dhe sporet e një
lloji të përdorur për mbjellje:
- Farat e bimëve barishtore të
kultivuara kryesisht për lulet
e tyre:
ex 1209 30 00
- Fara perimesh:
ex 1209 91 80
Të tjera:
ex 1209 99 91
ex 1209 99 99
Bimët dhe pjesët e bimëve
(përfshirë farat dhe frutat), të
një lloji të përdorur kryesisht
në parfumeri, farmaci ose për
qëllime insekticide, fungicide
ose të ngjashme, të freskëta,
të paprera, të grimcuara ose
pluhur:
ex 1211 90 86
Materialet vegjetale të një
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lloji që përdoret kryesisht për
thurje (p.sh. bambu, bastun
prej palme kacavjerrëse,
kallamishte, kashtë, kashtë
drithërash dhe lëvore bliri të
pastruar, të zbardhura ose të
ngjyrosura), të freskëta:
ex 1401 90 00
Produkte vegjetale të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
5. Frutat
Citrus L., Fortunella Swingle, Domate, të freskëta ose të
Të gjitha vendet.
Poncirus
Raf.,
Microcitrus ftohta:
Swingle, Naringi Adans., Swinglea
Merr.
and
their
hybrids,
Momordica L. dhe Solanaceae 0702 00 00
Juss
Perime të tjera, të Solanaceae,
të freskëta ose të ftohta:
0709 30 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0709 99 90
Agrume, të freskëta ose të
ftohta:
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00
Fruta të tjera, të freskëta ose
të ftohta:
ex 0810 90 75
Actinidia Lindl., Annona L.,
Carica papaya L., Cydonia Mill.,
Diospyros L., Fragaria L., Malus
L., Mangifera L., Passiflora L.,
Persea americana Mill., Prunus
L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L., Syzygium Gaertn.,
Vaccinium L., dhe Vitis L

Të gjitha vendet.

Avokado, e freskët ose e
ftohtë:
ex 0804 40 00
Gujava, mango dhe
mangostin, të freskëta ose të
ftohta:
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ex 0804 50 00
Rrush, i freskët ose i ftohtë:
0806 10 10
0806 10 90
Pjepri (përfshirë shalqirin)
dhe papajat (papajat), të
freskët ose të ftohtë:
- Papaja (papayas):
0807 20 00
Mollë, dardhë dhe ftua, të
freskëta ose të ftohur:
0808 10 10
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90
0808 40 00
Kajsi, qershi, vishnje, pjeshke
(duke perfshire nektarinat),
kumbulla dhe kulumbrin, te
fresketa ose te ftohta:
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
0809 40 90
Luleshtrydhe, të freskëta ose
të ftohta:
0810 10 00
Mjedra, manaferra, manat dhe
loganberries, të freskëta ose
të ftohta:
0810 20 10
ex 0810 20 90
Rrush pa fara të zeza, të
bardha ose të kuqe, të
freskëta ose të ftohta:
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
Boronicat, boronicat madhe
amerikane dhe fruta të tjera të
gjinisë Vaccinium, të freskëta
ose të ftohta:
0810 40 10
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0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
Kivi, i freskët ose i ftohtë:
0810 50 00
Hurma, të freskëta ose të
ftohta:
0810 70 00
Të tjera, të freskëta ose të
ftohta:
ex 0810 90 20
ex 0810 90 75
Punica granatum L.

Shegë, e freskët ose e ftohtë:
ex 0810 90 75

Vendet e kontinentit afrikan,
Ishujt e Gjelbër, Shën Helena,
Madagaskari, La Reunioni,
Mauriki dhe Izraeli

Orkide, të freskëta

Të gjitha vendet.

6. Lule të prera nga:
Orkidaceae

0603 13 00
Aster spp., Eryngium L.,
Lule të prera dhe sytha lulesh
Hypericum L., Lisianthus L., të një lloji të përshtatshëm për
Rosa L. dhe Trachelium L.
buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
0603 11 00
ex 0603 19 70

Të gjitha vendet e tjera
përveç: Shteteve anëtare të
BE- së, si dhe Andorrës,
Armenisë, Azerbajxhanit,
Bjellorusisë, BosnjeHercegovinës, Ishujve
Kanarie, Ishujve Faroe,
Gjeorgjisë, Islandës,
Lihtenshtajnit, Moldavisë,
Monakos, Malit të Zi,
Norvegjisë, Rusisë (vetëm
pjesët e mëposhtme: Qarku
Federal Qendror, Qarku
Federal Veriperëndimor,
Qarku Federal Jugor, Qarku
Federal Veri-Kaukazian dhe
Qarku Federal i Volgës), San
Marino, Serbia, Britania e
Madhe, Turqia, Zvicra dhe
Ukraina

7. Zhardhokët e llojeve të mëposhtme:
Solanum tuberosum L.

Zhardhokët e Solanum
tuberosum L., patate farë

Të gjitha vendet.

Patate, të freskëta ose të
ftohta, përveç farave të
patateve:
ex 0701 90 10
ex 0701 90 50
ex 0701 90 90
0701 10 00

Të gjitha vendet.

8. Farat e specieve të mëposhtme:
Brassicaceae, Poaceae,
Farat e grurit dhe meslinit:
Trifolium spp.
1001 11 00
1001 91 10
1001 91 20
1001 91 90
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Farat e thekrës:
1002 10 00
Fara elbi:
1003 10 00
Farat e tërshërës:
1004 10 00
Fara misri (misër):
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
Fara orizi:
1006 10 10
Farat e melekuqes:
1007 10 10
1007 90 00
Farat e melit:
1008 21 00
Farat e kanarinës për
mbjellje:
ex 1008 30 00
Farat Fonio (Digitaria spp.)
për mbjelljen:
ex 1008 40 00
Farat e triticaleve:
ex 1008 60 00
Farat e drithërave të tjera për
mbjellje:
ex 1008 90 00
Farat e faravajorepër
mbjellje:
1205 10 10
ex 1205 90 00
Farat e sinapit për mbjellje:
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1207 50 10
Farat e tërfilit (Trifolium spp.)
për mbjellje:
1209 22 10
1209 22 80
Farat e festukës për mbjellje:
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
Farat e Flokësi livadhor
(Poa pratensis L.) për
mbjellje:
1209 24 00
Farat e loliumit (Lolium
multiflorum Lam., Lolium
perenne L.) për mbjellje:
1209 25 10
1205 25 90
Farat e barit të Timoteut të
gjinisë Poa (Poa palustris L.,
Poa trivialis L.); farat e barit
të telishi (Dactylis glomerata
L.) dhe barit të Barimëza
(Agrostis), për mbjellje:
ex 1209 29 45
Farat e barërave të tjera për
mbjellje:
ex 1209 29 80
Farat e barërave dekorative
për mbjellje:
ex 1209 30 00
Farat e llojeve të tjera të
Brassicaceae për mbjellje:
ex 1209 91 80
Gjinia Triticum L., Secale L. Farat e grurit dhe meslinit:
dhe Triticosecale Wittm. Ish
A. Camus
1001 11 00
1001 91 10
1001 91 20
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1001 91 90
Farat e thekrës:
1002 10 00
Farat e triticaleve:
ex 1008 60 00
Citrus L., Fortunella
Swingleand Poncirus Raf.,
dhe hibridet e tyre,Capsicum
spp. L., Helianthus annuus
L.,Solanum lycopersicum L.,
Medicago sativa L., Prunus
L., Rubus L., Oryza spp.L.,
Zea mays L., Allium cepa L.,
Allium porrum L., Phaseolus
cocineus spp. L., Phaseolus
vulgaris L.

Misër i ëmbël për mbjellje:

Të gjitha vendet.

ex 0709 99 60
- Fasule (Phaseolus
për mbjellje:

spp.)

0713 33 10
Bajame, për mbjellje:
ex 0802 11 10
ex 0802 11 90
ex 0802 12 10
ex 0802 12 90
Misri (misri)
mbjellje:

fara

për

1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
Oriz, për mbjellje:
1006 10 10
Fara luledielli për mbjellje:
1206 00 10
Farat e jonxhës (jonxhës) për
mbjellje:
1209 21 00
- Fara të tjera perimesh për
mbjellje:
ex 1209 91 80
- Fara të tjera për mbjellje:
Solanum tuberosum L.

ex 1209 99 99
Patate fara të vërteta, për Të gjitha vendet.
mbjellje:
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ex 1209 91 80
9. Farat e perimeve të:
Pisum sativum L.

Fara bizele (Pisum sativum), Të gjitha vendet
për mbjellje:
0713 10 10

Vicia faba L.

Fasule dhe bathë, për mbjellje Të gjitha vendet.
ex 0713 50 00
- Fara të tjera për mbjellje:
ex 0713 90 00

10. Farat e vajit dhe fibrave të bimëve të llojeve të mëposhtme:
Brassica napus L.,
Farat e Rape ose kolzës, për Të gjitha vendet.
mbjellje:
1205 10 10
ex 1205 90 00
Brassica rapa L.,

Farat e Brassica rapa, për Të gjitha vendet.
mbjellje:
ex 1209 91 80

Glycine max (L.) Merrill,

Të gjitha vendet.

Farat e sojës për mbjellje:
1201 10 00

Linum usitatissimum L.,

Farat e lirit për mbjellje:
1204 00 10

Të gjitha vendet.

Sinapis alba L.

Farat e sinapit për mbjellje:

Të gjitha vendet.

1207 50 10
11. Lëvorja e izoluar e:
Koniferet(Pinales)

Produkte bimore të lëvores së
paspecifikuar apo përfshirë
diku tjetër, të freskëta:
ex 1404 90 00
Dru zjarri, në trungje, kërcuj,
degëza, shkarpa ose forma të
ngjashme; dru në ashkla ose
copza të ngjashme; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura (presura), në
formën e briketave, peletave
ose forma të ngjashme:

Të gjitha vendet përveç BE
dhe Shqipërisë, Andorra,
Armenia, Azerbajxhani,
Bjellorusia, Bosnje dhe
Herzegovina, Ishujt Kanarie,
Ishujt Faroe, Gjeorgjia,
Islanda,
Lihtenshtajni,Moldavia,
Monako, Mali i Zi,
Norvegjia, Rusia (vetëm
seksionet e mëposhtme:
Qarku Federal Qendror,
Qarku Federal
Veriperëndimor, Qarku
Federal Jugor, Qarku Federal
i Kaukazit Verior dhe Qarku
Federal Volga), San Marino,
Serbia, Britania e Madhe,
Zvicra, Turqia dhe Ukraina.

- mbeturina dhe skrap druri,
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jo të ngjeshura:
Acer saccharum Marsh,
Populus L., dhe Quercus L.
përveç QuercusSuber L.

ex 4401 40 90
Produkte bimore të lëvores të
paspecifikuar apo përfshirë
diku tjetër:

Të gjitha vendet.

ex 1404 90 00
Dru zjarri, në trungje, kërcuj,
degë, shkarpa ose forma të
ngjashme; dru në ashkla të
ose copza të ngjashme;
tallash dhe mbeturina dhe
skrap druri, nëse janë ose jo
të ngjeshura, në trungje,
briketa, pelet ose forma të
ngjashme:
- mbeturina dhe skrap druri,
jo të ngjeshura:
ex 4401 40 90
Fraxinus L., Juglans L.
Produkte bimore të lëvores, të
Pterocarya Kunthand Ulmus paspecifikuar apo përfshirë
davidiana Planch.
diku tjetër:
ex 1404 90 00
Dru zjarri, në trungje, kërcuj,
degë, shkarpa ose forma të
ngjashme; dru në ashkla ose
copza të ngjashme; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura, në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:

Kanada, Kinë,
DemokratikeRepublika
Popullore e Koresë,Japonia,
Mongolia, Republika e
Koresë, Rusia, Tajvani dhe
Shtetet e Bashkuara.

- mbeturina dhe skrap druri,
jo të ngjeshura:

Betula L.

ex 4401 40 90
Produkte bimore të lëvores së
Mështeknes (Betula spp.) Të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër:

Kanadaja dhe Shtetet e
Bashkuara.

ex 1404 90 00
Dru zjarri, në trungje, kërcuj,
degë, shkarpa ose forma të
ngjashme; dru në ashkla të
ose grimca; tallash dhe
mbeturina dhe skrap druri,
nëse janë ose jo të ngjeshura,
në trungje, briketa, pelet ose
forma të ngjashme:
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- mbeturina dhe skrap druri,
jo të ngjeshura:
ex 4401 40 90
Acer macrophyllum Pursh,
Aesculus californica (Spach)
Nutt., Lithocarpus
densiflorus (Hook. & Arn.)
Rehd. dhe Taxus brevifolia
Nutt.

Produkte bimore të lëvores së
paspecifikuar apo përfshirë
diku tjetër:

SH.B.A.

ex 1404 90 00
Dru zjarri, në trungje, kërcuj,
degë, shkarpa ose forma të
ngjashme; dru në ashkla të
ose copza; tallash dhe
mbeturina dhe skrap druri,
nëse janë ose jo të ngjeshura,
në trungje, briketa, pelet ose
forma të ngjashme:
- mbeturina dhe skrap druri,
jo të ngjeshura:
ex 4401 40 90

12. Druri, i cili:
a) konsiderohet produkt bimor në kuptim të ligjeve përkatëse kombëtare për shëndetin e
bimëve;
dhe
b) është marrë tërësisht ose pjesërisht nga një prej rendit, gjinive ose specieve siç përshkruhet
më poshtë, përveç materialit të ambalazhimit prej druri;
dhe
c) i përket njërit prej kodeve tarifore përkatëse dhe korrespondon me një nga përshkrimet e
referuara në kolonën e mesme, siç thuhet në legjislacionin e zhdoganimit:
Quercus L., duke përfshirë
drurin që nuk e ka ruajtur
sipërfaqen e tij natyrore të
rrumbullakët, përveç drurit që
plotëson përshkrimin e kreut
4416 00 00 dhe ku ka dëshmi
dokumentare që druri është
përpunuar ose prodhuar duke
përdorur trajtim termik për të
arritur një temperaturë
minimale prej 176°C për 20
minuta.

SH.B.A.
Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura, në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
– Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
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- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- tallash (pluhur sharre) dhe
mbeturinat e drurit dhe skrap,
jo të ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrap druri
(përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
– Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
dru urrë druri, ose në formë
katrore:
– Përveç trajtimit me bojë,
njolla, kreosote ose
konservues të tjerë:
- Prej lisi (Quercus spp.):
4403 91 00
Shtylla të ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij prej druri,
me majë, por jo të sharruara
për së gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversa hekurudhore ose
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tramvaje jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç të
pathyeshëm)
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë ose i qëruar,
nëse është apo jo i rrafshuar, i
grirë ose i bashkuar në fund,
me një trashësi më të madhe
se 6 mm:
- Prej lisi (Quercus spp.):
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuara ose jo, të
grirë, të bashkuara ose të
lidhura në fund, të një
trashësi jo më shumë se 6
mm: - Të tjera:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enët, fuçit, kazanët, vaskat
dhe produktet e tjera të bakrit
dhe pjesët e tyre, prej druri,
duke përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
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Platanus L., duke përfshirë
drurin i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore të
rrumbullakët

Shqipëria, Armenia, Britania
Dru zjarri, në trungje, në
Madhe, Zvicra, Turqia apo
kërcuj, në degëza, në shkarpa eSHBA
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
– Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe
skrapet e drurit, jo të
ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrap druri
(përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, jo të zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
pak a shumë katror:
– Të trajtuara me bojë, njolla,
kreosote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, të zhveshur apo
jo nga lëvorja apo urrë druri,
ose përafërsisht katrore:
– Përveç trajtimit me bojë,
njolla, kreosote ose
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konservues të tjerë:
ex 4403 99 00
Shtylla të ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruar për së
gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversat hekurudhore ose
tramvaje, jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm.
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme)
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë ose i qëruar,
nëse është apo jo i rrafshuar, i
leëmuar ose i bashkuar në
fund, me një trashësi më të
madhe se 6 mm:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuara ose jo, të
grira, të bashkuara ose të
lidhura në fund, të një
trashësi jo më shumë se 6
mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
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ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Populus L., duke përfshirë Dru zjarri, në trungje, në
Amerika Veriore, Qendrore
drurin i cili nuk e ka mbajtur kërcuj, në degëza, në shkarpa dhe Jugore.
sipërfaqen e tij natyrore të
ose në forma të ngjashme; dru
rrumbullakët
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe
skrapet e drurit, jo të
ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapet e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
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përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
- Prej plepi dhe plepi të egër
(Populus spp.):
4403 97 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ritelat dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversat hekurudhore ose
tramvaje jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyshme)
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë ose i qëruar,
nëse është apo jo i rrafshuar, i
grirë ose i bashkuar në fund,
me një trashësi më të madhe
se 6 mm:
- Prej plepi dhe plepi të egër
(Populus spp.):
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4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
Fletët për rimeso (përfshirë
ato të fituara nga prerja e
drurit të petëzuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuara ose jo, të
grira, të bashkuara ose të
lidhura nga fundi, prej një
trashësi jo më shumë se 6
mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë shufrat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Acer saccharum Marsh., duke Dru zjarri, në trungje, në
përfshirë drurin i cili nuk e ka kërcuj, në degëza, Druri
mbajtur sipërfaqen e tij
djegës, në trungje, në bileta,
natyrore të rrumbullakët:
në degëza, në shkarpa ose në
forma të ngjashme; dru në
ashkla ose copza; tallash dhe
mbeturina dhe skrap druri,
nëse janë ose jo të ngjeshura
në trungje, briketa, pelet ose
forma të ngjashme:

Kanadaja dhe Shtetet e
Bashkuara.

- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
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- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe
skrapet e drurit, jo të
ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapat e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversat hekurudhore ose
tramvaje jo halore (të
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kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme)
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë ose i qëruar,
nëse është apo jo i rrafshuar, i
grirë ose i bashkuar në fund,
me një trashësi më të madhe
se 6 mm:
- Prej panje (Acer spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuara ose jo, të
grira, të bashkuara ose të
lidhura në fund, të një
trashësi jo më shumë se 6
mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë shufrat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
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Haloret (Pinales) duke
përfshirë drurin që nuk e ka
mbajtur sipërfaqen e tij
natyrore të rrumbullakët

Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose gcopza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Haloret

Kazakistani, Rusia dhe
Turqia dhe vende të tjera të
treta përveç vendeve anëtare
të BE-së, Shqipëria, Andorra,
Armenia, Azerbajxhani,
Bjellorusia, Bosnje dhe
Herzegovina, Ishujt Kanarie,
Ishujt Faroe, Gjeorgjia,
Islanda, Lihtenshtajni,
Moldavia, Monako, Mali i Zi,
Norvegjia. San Marino,
Serbia, Britania e Madhe,
Zvicra dhe Ukraina.

4401 11 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Haloret
4401 21 00
- Tallashi dhe mbeturina dhe
skrap druri, jo të ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapet e
drurit (përveç tallashit)
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Haloret:
4403 11 00
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Haloret, përveç të trajtuara
me bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
- Prej pishe (Pinus spp.):
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ex 4403 21 10
ex 4403 21 90
ex 4403 22 00
- Prej bredhi (Abies spp.) dhe
bredhi (Picea spp.):
ex 4403 23 10
ex 4403 23 90
ex 4403 24 00
- Të tjera, halore:
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristelat dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Haloret:
ex 4404 10 00
Traversat hekurudhore ose
tramvaj, halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo teë pothyëshem:
4406 11 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
4406 91 00
Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë ose i qëruar,
nëse është apo jo i rrafshuar, i
grirë ose i bashkuar në fund,
me një trashësi më të madhe
se 6 mm:
- Haloret:
- Prej pishe (Pinus spp.):
4407 11 10
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4407 11 20
4407 11 90
- Prej bredhi (Abies spp.) dhe
bredhi (Picea spp.):
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
- Të tjera, halore:
4407 19 10
4407 19 20
4407 19 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuara ose jo, të
grira, të bashkuara ose të
lidhura në fund, të një
trashësi jo më shumë se 6
mm:
- Haloret:
4408 10 15
4408 10 91
4408 10 98
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Fraxinus L., Juglans L.,
Pterocarya Kunth dhe
Ulmus davidiana Planch.
duke përfshirë drurin që nuk e

Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
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ka ruajtur sipërfaqen e
rrumbullakët natyrore

dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjashme në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:

Bashkuara.

- Dru zjarri, në trungje, në
keërcuj, në degëza, në
shkarpa ose në forma të
ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe
skrapet e drurit, jo të
ngjeshura:
- -Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapat e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, jo të zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
pak a shumë katror:
– Të trajtuara me bojë, njolla,
kreosote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
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ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Straversat e hekurudhore ose
tramvaje, jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo të pathyeshëm:
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë ose i qëruar,
nëse është apo jo i rrafshuar, i
grirë ose i bashkuar në fund,
me një trashësi më të madhe
se 6 mm:
- Prej frasheri (Fraxinus
spp.):
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
- Të tjera:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të sharruar ose jo, grirë, të
bashkuara ose të lidhura në
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

fund, të një trashësi jo më
shumë se 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë shufrat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Betula L., duke përfshirë drurin
i cili nuk e ka mbajtur
sipërfaqen e tij natyrore të
rrumbullakët

Kanadaja dhe Shtetet e
Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa Bashkuara.
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturina dhe
skrap druri, jo të ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapet e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
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Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose sfumatura,
ose përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
- Prej meshtenke (Betula
spp.):
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversa hekurudhore ose
tramvaje, jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm:
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i copëtuar
për së gjati, i prerë ose i
qëruar, i zdrukthtuar ose jo, i
grirë ose i bashkuar, me një
trashësi më të madhe se 6
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mm:
- Prej meshtenke (Betula
spp.):
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuar ose jo, te grira,
të bashkuara ose të lidhura në
fund, të një trashësi jo më
shumë se 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Amelanchier Medik., Aronia
Medik., Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L.dhe Sorbus L.,
duke përfshirë drurin që nuk e
ka ruajtur sipërfaqen e
rrumbullakët natyrore, përveç
tallashit dhe ashkël

Kanadaja dhe Shtetet e
Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa Bashkuara.
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në pedera
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
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- Druri në ashkëla ose copza:
- Jo-koniferues:
ex 4401 22 00
- Mbeturinat dhe skrapat e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpeër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversa hekurudhore ose
tramvaje, jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
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ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i copëtuar
për së gjati, i prerë ose i
qëruar, i rrafshuar apo jo, i
grirë ose i bashkuar, me një
trashësi më të madhe se 6
mm:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuar ose jo, të grirë,
të bashkuara ose të lidhura në
fund, të një trashësi jo më
shumë se 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Prunus L., duke përfshirë
drurin që nuk e ka ruajtur
sipërfaqen e rrumbullakët
natyrore

Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copzaa; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:

Kanada, Kinë, Demokratike
Republika Popullore e
Koresë, Japonia, Mongolia,
Republika e Koresë, SHBA,
Vietnami ose çdo vend i tretë
ku dihet se është i pranishëm
Aromia bungii.

- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
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- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturina dhe
skrap druri, jo të ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapat e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose sfumatura,
ose përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- - Jo halore:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo halore:
ex 4404 20 00
Traversa hekurudhore ose
tramvaje, jo halore (të
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kryqëzuara) prej druri:
- Jo i pathyeshëm:
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i copëtuar
për së gjati, i prerë ose i
qëruar, i rrafshuar apo jo, i
grirë ose i bashkuar, me një
trashësi më të madhe se 6
mm:
- Prej qershie (Prunus spp.):
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
- Të tjera:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuar ose jo, të grirë,
të bashkuara ose të lidhura në
fund, të një trashësi jo më
shumë se 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
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Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Acer L., Aesculus L.,
AlnusL.,BetulaL., Carpinus L.,
Cercidiphyllum Siebold &
Zucc., Corylus L., Fagus L.,
Fraxinus L., Koelreuteria
Laxm., Platanus L., Populus L.,
Salix L., Tilia L. dhe Ulmus
L.,duke përfshirë drurin që
nuk e ka ruajtur sipërfaqen e
rrumbullakët natyrore

Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:

Të gjitha vendet në territorin
e të cilave njihet se është i
pranishëm Anoplophora
glabripennis.

- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme:
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe
skrapet e drurit, jo të
ngjeshura:
- - Tallash
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapat e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- - Jo halore:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, nëse është ose
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jo i zhveshur nga lëvore ose
dru urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
- Prej ahu (Fagus spp.):
4403 93 00
4403 94 00
- Prej meshtenke (Betula
spp.):
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
- Prej plepi dhe plepi të
egeër(Populus spp.):
4403 97 00
- Nga të tjera:
ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristelat dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Jo halore:
ex 4404 20 00
Traversat hekurudhore ose
tramvaje, jo halore (të
kryqëzuara) prej druri:
- Jo i npathyeshëm:
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i copëtuar
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për së gjati, i prerë ose i
qëruar, i rrafshuar apo jo, i
grirë ose i bashkuar, me një
trashësi më të madhe se 6
mm:
- Prej ahu (Fagus spp.):
4407 92 00
- Prej panje (Acer spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
- Prej frasheri (Fraxinus
spp.):
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
- Prej meshtenke(Betula
spp.):
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
- Prej plepi dhe plepi të egër
(Populus spp.):
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
- Nga të tjera:
4407 99 27
4407 99 40
4407 99 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuar ose jo, të grirë,
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të bashkuara ose të lidhura në
fund, të një trashësi jo më
shumë se 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafat:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
ex 9406 10 00
Acer macrophyllum Pursh,
Aesculus californica (Spach)
Nutt., Lithocarpus densiflorus
(Hook. & Am.) Rehd.dhe Taxus
brevifolia Nutt

SH.B.A.
Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në shkarpa
ose në forma të ngjashme; dru
në ashkla ose copza; tallash
dhe mbeturina dhe skrap
druri, nëse janë ose jo të
ngjeshura në trungje, briketa,
pelet ose forma të ngjashme:
- Dru zjarri, në trungje, në
kërcuj, në degëza, në pedera
ose në forma të ngjashme:
- Haloret:
ex 4401 11 00
- Jo-haloret:
ex 4401 12 00
- Druri në ashkla ose copza:
- Haloret:
ex 4401 21 00
- Jo-haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe
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skrapet e drurit, jo të
ngjeshura:
- - Tallash:
ex 4401 40 10
- Mbeturinat dhe skrapat e
drurit (përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Trajtuar me bojë, njolla,
kreozote ose konservues të
tjerë:
- Haloret:
ex 4403 11 00
- Jo-haloret:
ex 4403 12 00
Dru i ashpër, i pa zhveshur
nga lëvorja ose urrë druri, ose
përafërsisht katror:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
- Të tjera, halore:
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
Dru i ashpër, nëse është ose
jo i zhveshur nga lëvore ose
urrë druri, ose në formë
katrore:
- Ndryshe nga trajtimi me
bojë, njolla, kreozote ose
konservues të tjerë:
- - Të tjera, jo halore:
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ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara; grumbuj,
ristela dhe shkopij druri, me
majë, por jo të sharruara për
së gjati:
- Haloret:
ex 4404 10 00
- Jo-haloret:
ex 4404 20 00
Traversat hekurudhore ose
tramvaji (të kryqëzuara) prej
druri:
- Jo i pathyeshëm:
- - halore:
ex 4406 11 00
- Jo-halore:
ex 4406 12 00
- Të tjera (përveç jo të
pathyeshme):
- Haloret:
ex 4406 91 00
- Jo-haloret
ex 4406 92 00
Dru i sharruar ose i copëtuar
për së gjati, i prerë ose i
qëruar, i rrafshuar apo jo, i
grirë ose i bashkuar, me një
trashësi më të madhe se 6
mm:
- Haloret:
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20
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ex 4407 19 90
- Prej panje (Acer spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
- Nga të tjera:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fletë për rimeso (përfshirë
ato të marra nga prerja e
drurit të laminuar), për
kompensatë ose për dru të
ngjashëm të laminuar dhe dru
të tjerë, të sharruara për së
gjati, të prera ose të qëruara,
të zdrukthtuar ose jo, të grirë,
të bashkuara ose të lidhura në
fund, të një trashësi jo më
shumë se 6 mm:
- Haloret:
ex 4408 10 15
ex 4408 10 91
ex 4408 10 98
- Të tjera:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Enë, fuçi, vaska, vazo dhe
produkte të tjera të bakrit dhe
pjesët e tyre, prej druri, duke
përfshirë stafa:
ex 4416 00 00
Ndërtesa të parafabrikuara
prej druri:
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ex 9406 10 00
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PJESA B
Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, përveç atyre të renditura në pjesën
A dhe pjesën C për të cilat kërkohet një certifikatë fitosanitare, inspektimi fitosanitar bazohet
në një vlerësim rreziku, me qëllim që të hyjnë në territorin e Shqipërisë
Bimë të tjera

Kodi NK

Vendi i origjinës ose dërgimit

Të gjitha bimët, brenda bulbat, zhardhokët, rrënjët
kuptimit të Ligjit Kombëtar të zhardhokore, frutat rrënjor,
Shëndetit të Bimëve përkatëse copat dhe rizomat, bimët dhe
rrënjët e fjetura dhe çikore, të
ndryshme nga ato për
mbjellje:

Të gjitha vendet.

ex 0601 10 90
ex 0601 20 10
Lule të prera dhe sytha lulesh
të një lloji të përshtatshëm për
buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
0603 15 00
0603 19 10
0603 19 20
ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e
tjera të bimëve, pa lule ose
sytha lulesh dhe barishte (jo
myshqe ose likene) që janë
mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose
qëllime zbukurimi, të
freskëta:
ex 0604 20 90
Qepë, qepujk, hudhra, presh
dhe perime të tjera alliaceous,
të freskëta ose të ftohta,
përveç për mbjellje:
ex 0703 10 19
ex 0703 10 90
ex 0703 20 00
ex 0703 90 00
Lakra, lulelakra, Lakra rrepe,
lakra jeshile dhe të ngjashme
Brassicaceae te ngrënshme, të
freskëta, të ndryshme nga ato
të mbjella në një substrat në
rritje:
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ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
Marule (Lactuca sativa) dhe
çikore (Cichorium spp.), të
freskëta ose të ftohta, të
ndryshme nga ato të mbjella
në një substrat në rritje:
ex 0705 11 00
ex 0705 21 00
ex 0705 29 00
Kastraveca dhe Kastravecat
(danez), të freskëta ose të
ftohta:
0707 00 05
0707 00 90
Perime bishtajore, të pa
lëvozhga ose pa lëvozhgë, të
freskëta ose të ftohta:
0708 10 00
0708 20 00
0708 90 00
Shparg, selino përveç
rrënjëselinoje, spinaqi, spinaqi
i Zelandës së Re dhe spinaq i
kuq (spinaq kopshti),
angjinare globe, ullinj,
kunguj, kunguj gjelle dhe
pagur (gourds)(Cucurbita
spp.), perime sallatë, (përveç
marules (Lactuca
chicosativrya (dhe)
Cichorium spp.)), Chard (ose
panxhar i bardhë) dhe
cardoons, kaperi, kopër dhe
perime të tjera, të freskëta ose
të ftohta, përveç të mbjellave
në një substrat në rritje:
0709 20 00
ex 0709 40 00
ex 0709 70 00
0709 91 00
0709 92 10
0709 92 90
0709 93 10
0709 93 90
ex 0709 99 10
ex 0709 99 20
0709 99 40
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ex 0709 99 50
ex 0709 99 90
Perime bishtajore të thata, të
pa lëvozhga, pa lëkura apo të
ndara, për mbjellje:
ex 0713 20 00
ex 0713 31 00
ex 0713 32 00
ex 0713 34 00
ex 0713 35 00
ex 0713 39 00
ex 0713 40 00
ex 0713 60 00
ex 0713 90 00
Arra brazili dhe arra shqeme
(Cashew), të freskëta, të plota,
pa lëvozhgë, pa qëruar, edhe
për mbjellje:
ex 0801 21 00
ex 0801 31 00
Arra të tjera, të freskëta, të
plota pa lëvozhgë, pa qëruar,
edhe për mbjellje:
ex 0802 11 10
ex 0802 11 90
ex 0802 21 00
ex 0802 31 00
ex 0802 41 00
ex 0802 51 00
ex 0802 61 00
ex 0802 70 00
ex 0802 80 00
ex 0802 90 10
ex 0802 90 50
ex 0802 90 85
Fiq, të freskët ose të ftohtë:
0804 20 10
Pjepër të freskët ose të ftohtë:
0807 11 00
0807 19 00
Fruta të tjera, të freskëta ose
të ftohta:
ex 0810 20 90
ex 0810 90 20
ex 0810 90 75
Kokrrat e kafesë (përveç
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

bishtaje), të freskëta, të plota
në lëvozhgë, jo të pjekura:
ex 0901 11 00
Çaj jeshil tifreskët, të plota, të
paprera, i pafermentuara:
ex 0902 10 00
ex 0902 20 00
Farat e trumzës dhe Kopra
greke (fenugreek) për
mbjellje:
ex 0910 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33
Gjethet e dafinës, të freskëta:
ex 0910 99 50
Elb, fara për mbjellje:
1003 10 00
Tërshëra, fara për mbjellje:
1004 10 00
Melekuqe në kokërr, farë për
mbjellje:
1007 10 10
1007 10 90
Meli i hikërrorit dhe farat e
kanarinës, drithërat e tjera,
farat për mbjellje:
ex 1008 10 00
1008 21 00
ex 1008 30 00
ex 1008 40 00
ex 1008 50 00
ex 1008 90 00
Kikirikët, të freskët, të pa
pjekur ose të gatuar ndryshe,
të plota, pa lëvozhga, të pa
grimcuara, si dhe farat për
mbjellje:
1202 30 00
ex 1202 41 00
Fara të tjera vajore për
mbjellje dhe fruta me
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

permbajtje vajore; i freskët, jo
i thyer:
ex 1207 10 00
1207 21 00
еx 1207 30 00
1207 40 10
ex 1207 60 00
ex 1207 70 00
1207 91 10
1207 99 20
Farat dhe frutat, të një lloji që
përdoret për mbjellje:
1209 10 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 29 45
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91 30
1209 91 80
1209 99 10
1209 99 91
1209 99 99
Boçet e Hop, të freskëta:
ex 1210 10 00
Bimë, të ndryshme nga ato
për mbjellje, dhe pjesë të
bimëve (përfshirë farat për
mbjellje dhe frutat), të
freskëta ose të ftohta, të pa
prera, as të grimcuara ose
pluhur:
ex 1211 30 00
ex 1211 40 00
ex 1211 50 00
ex 1211 90 30
ex 1211 90 86
Kokrrat e akacies se bardhe
(Locust beans) për mbjellje
dhe kallam sheqeri, të freskëta
ose të ftohta, jo të bluara:
bërthamat e futit dhekokrrat,
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për mbjellje dhe produkte të
tjera bimore të freskëta të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër
ex 1212 92 00
ex 1212 93 00
еx 1212 94 00
еx 1212 99 41
ex 1212 99 95
Materialet bimore të një lloji
të përdorur kryesisht për
thurje, të freskëta:
ex 1401 90 00
Produkte vegjetale të
paspecifikuara apo të
përfshira diku tjetër, të
freskëta:
ex 1404 90 00
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Pjesa C
Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, për hyrjen e të cilave në territorin e
Shqipërisë nuk kërkohet çertifikatë fitosanitare
Bimët, produktet bimore dhe Kodi tarifor
sende të tjera që nuk përcaktimi
kërkojnë
certifikatë
fitosanitare
Frutat e Ananas comosus (L.)
Merrill

(TC)

dhe

Ananas, i freskët ose i tharë:

Vendi i origjinës ose vendi
eksportues

Të gjitha vendet.

0804 30 00
Frutat të kokos nucifera L.

Arra kokosi, i freskët ose i tharë, Të gjitha vendet.
i qëruar ose jo
0801 12 00
0801 19 00

Frutat e Durio zibethinus
Murray
Frutat e Musa L.

Durian:

Të gjitha vendet.

0810 60 00
Bananet,
duke
përfshirë Të gjitha vendet.
bananet, të freskëta ose të thata;
0803 10 10
0803 10 90
0803 90 90
0803 90 10

Frutat e Phoenix dactylifera L

Hurma Arabie, të freskëta ose Të gjitha vendet
të thata:
0804 10 00
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ANEKSI X
LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA PËR TË CILAT
KËRKOHET NJË CERTIFIKATË FITOSANITARE PËR FUTJEN E TYRE NË NJË ZONË TË
MBROJTUR NGA DISA VENDE TË TJERA TË ORIGJINËS OSE DËRGIMIT
Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave

Vendi i origjinës
ose dërgimit

1. Bimët e
Beta vulgarisL.,të destinuar
për përpunim industrial.

Panxhar sheqeri, i freskët:
ex 1212 91 80

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Rrënjë mangolds (rrep suedeze), të
freskëta:
ex 1214 90 10
2. Pjesë të bimëve të
Eucalyptusl'Hérit.

Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve të
Eucalyptus spp., pa lule apo sytha luler, dhe
barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0604 20 90

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Eucalyptus spp. farat:
ex 1209 99 10
Bimët dhe pjesët e bimëve të Eucalyptus
spp. (përfshirë farat dhe frutat), të
përdorur kryesisht në parfumeri, farmaci
ose për qëllime insekticide, fungicide ose
të ngjashme, të freskëta, të ftohta, jo të
ngrira as të thara, nëse janë apo jo të
prera, por jo i grimcuar as pluhur:
ex 1211 90 86
Produktet bimore të bimëve të Eucalyptus
spp., të paspecifikuara apo të përfshira
diku tjetër:
ex 1404 90 00
3. Pjesë bimësh, përveç frutave dhe farave, të
Amelanchier Med.

Lule të prera dhe sytha lulor, të një lloji
të përshtatshëm për buqeta ose për
qëllime zbukurimi, të freskëta:
ex 0603 19 70

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të
bimëve, pa lule ose sytha lulor, dhe
barëra, myshqe dhe likene, që janë
mallra të përshtatshëm për
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
buqeta ose për qëllimezbukurimi, të
freskëta, të thara, të ngjyrosura, të
zbardhura, të ngopura ose të përgatitura
ndryshe:

Vendi i origjinës
ose dërgimit

- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00

Chaenomeles Lindl.

Lule të prera dhe sytha lulor, të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të përshtatshëm
për buqeta ose për qëllime zbukurimi të
freskëta, të thara, të ngjyrosura, të
zbardhura, të ngopura ose të përgatitura
ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00

Cotoneaster Ehrh.

Lule të prera dhe sytha lulor të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave

Vendi i origjinës
ose dërgimit

ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00
Crataegus L.

Lule të prera dhe sytha lulor, të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00

Cydonia Mill.

Lule të prera dhe sytha lulor të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0603 19 70

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Eriobotrya Lindl.

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave

Vendi i origjinës
ose dërgimit

Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji
të përshtatshëm për buqeta ose për
qëllime zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulesh, dhe barëra,
myshqe dhe likene, që janë mallra të një
lloji të përshtatshëm për buqeta ose për
qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet
e
perimeve
të
paspecifikuara apo të përfshira diku
tjetër:
ex 1404 90 00
Malus Mill.

Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji
të përshtatshëm për buqeta ose për
qëllime zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera
Mespilu L.

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
Lule të prera dhe sytha lulor të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Vendi i origjinës
ose dërgimit
Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00

Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot

Lule të prera dhe sytha lulor të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:
ex 0603 19 70

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00
Pyracantha Roem.

Preni lulet dhe sytha lulor të
përshtatshëm për buqetat ose për
qëllime zbukuruese, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të
bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe
barëra, myshqe dhe likene, që janë
mallra të një lloji të përshtatshëm për
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
buqeta ose për qëllime zbukurimi, të
freskëta, të thara, të ngjyrosura, të
zbardhura, të ngopura ose të përgatitura
ndryshe:

Vendi i origjinës
ose dërgimit

- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër
ex 1404 90 00

Pirus L

Lule të prera dhe sytha lulor të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
Produktet e perimeve të paspecifikuara
apo të përfshira diku tjetër:
ex 1404 90 00

Sorbus L.

Lule të prera dhe sytha lulor të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ex 0603 19 70
Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve,
pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe
dhe likene, që janë mallra të një lloji të
përshtatshëm për buqeta ose për qëllime
zbukurimi, të freskëta, të thara, të
ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të
përgatitura ndryshe:
- E freskët:
ex 0604 20 90
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4. Farat e
Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
Produktet e perimeve jo të
paspecifikuara apo të përfshira diku
tjetër:
ex 1404 90 00

Beta vulgaris L.

Farate panxharit te sheqerit, për mbjellje:
1209 10 00

Vendi i origjinës
ose dërgimit

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Farate rrepes foragjere (Beta vulgaris
var.alba), për mbjelljen:
1209 29 60
Farat e tjera të rrepes foragjere (përveç
Beta vulgaris var. alba), për mbjellje:
ex 1209 29 80
Farat e panxharit sallate ose farat e
panxharit (Beta vulgaris var.
conditiva), për mbjelljen:
1209 91 30
Farat e tjera të panxharit (Beta vulgaris),
për mbjellje:
ex 1209 91 80

Gështenja(Castanea spp.) fara, për
mbjellje:
ex 1209 99 10

Kastanea Mill.

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Gështenja(Castanea spp.), në guaskë, për
mbjellje:
ex 0802 41 00
Dolichos Jacq. ,

Farat, frutat dhe sporet, që përdoren për
mbjellje:
–

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

- - - Të tjera:

ex 1209 29 80
–

Farat e bimëve barishtore të kultivuara
kryesisht për lulet e tyre, për mbjelljen:
ex 1209 30 00
–

Fara të tjera, për mbjellje:

ex 1209 91 80
ex 1209 99 99
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera
Mangifera L.

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
Fara mangoje, për mbjellje:
ex 1209 99 99

Vendi i origjinës
ose dërgimit
Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

5. Farat dhe frutat (bolls) të
Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Gossypium L.

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave

Vendi i origjinës
ose dërgimit

Farat e pambukut, për mbjellje:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

1207 21 00
pambuk i paginuar

Pambuk, jo të lënur apo të krehur, të
tjera:

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

5201 00 90
6. Druri, ku:
(a) konsiderohet produkt
bimor sipas pikës 33, të
nenit 2, të ligjit nr. 105/2016
”Për mbrojtjen e bimëve”;
dhe
(b) është marrë tërësisht ose
pjesërisht nga një prej
rendeve, gjinive ose
specieve siç përshkruhet më
poshtë,
dhe
(c) bie në kodin përkatës
NK dhe korrespondon me
një nga përshkrimet e
përmendura në kolonën e
mesme, siç përcaktohet në
nomenklaturae kombinuar
e mallrave 2021.
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera
Halorët (Pinales) me përjashtim
të drurit i cili është pa lëvore
me origjinë ngatë gjitha
vendet europiane.

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave

Vendi i origjinës
ose dërgimit

Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në
degëza, druri djegës, në trungje, në
bileta, në degëza, në shkarpa ose në
forma të ngjashme;dru në ashkla ose
copza;tallashi dhe mbeturina dhe skrap
prej druri, nëse janë ose jo të ngjeshura
në trungje, briketa, pelet ose forma të
ngjashme:

Andorra, Armenia,
Azerbajxhani,
Bjellorusia, Bosnja
dhe Hercegovina,
Ishujt Kanarie,
Ishujt Faeroe,
Gjeorgjia, Islanda,
Lihtenshtajni,
Moldavia, Monako,
Mali i Zi,
Maqedonia e
Veriut, Norvegjia,
Rusia (vetëm
pjesët e
mëposhtme: Qarku
Federal Qendror
(Tsentralny
federalny okrug),
Qarku Federal
Veriperëndimor
(Severo-Zapadny
federalny okrug),
Qarku Federal
Jugor (Yuzhny
federalny okrug),
North Qarku
Federal Kaukazian
(Severo-Kavkazsky
federalny okrug)
dhe Qarku Federal
Volga (Privolzhsky
federalny okrug)),
San Marino, Serbi,
Zvicër, Turqi dhe
Ukrainë

- Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në
degëza, në shkarpa ose në forma të
ngjashme:
- Haloreve:
ex 4401 11 00
- Druri, në ashkëla ose copzave:
- Haloret:
ex 4401 21 00
- Tallashi dhe mbeturinavedhe
skrapet prej drurit,jo i grumbulluar:
- Mbeturinat dhe skrapet prej drurit
(përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru në formë të ashpër, jo të
zhveshur nga lëvorja ose druri i
lëmut ose i bërë katror:
- Të trajtuara me bojë, njolla, njollat,
kreozot ose konservues të tjerë:
- Haloret:
ex 4403 11 00
Dru në formë të ashpër, jo të
zhveshur nga lëvorja ose druri i
drurit, ose pak a shumë katror:
- Haloret, përveç tëtrajtuara me bojë,
njolla, njollat, kreozot ose konservues
të tjerë:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
- Prej pishe (Pinus spp.):

Vendi i origjinës
ose dërgimit

ex 4403 21 10
ex 4403 21 90
ex 4403 22 00
- Prej bredhi(Abies spp.) dhe bredh(Picea
spp.):
ex 4403 23 10
ex 4403 23 90
ex 4403 24 00
- Të tjera, halore:
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
Shtyllat e ndara;grumbuj, ristela dhe
shkopij druri, me majë, por jo të
sharruara për së gjati:
–

Haloret:

ex 4404 10 00
–

Traversat hekurudhore ose tramvaje
jo halore (të kryqëzuara) prej druri:

–

Jo me llak

- Haloret:
4406 11 00
–

Të tjera (përveç jo me llak):

–

-Haloret:

4406 91 00
Dru i sharruar ose i copëtuar për së
gjati, ristela ose i qëruar, nëse është apo
jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në
fund, me një trashësi më të madhe se 6
mm:
- Haloret:
–

- Prej pishe (Pinus spp.):

ex 4407 11 10
ex 4407 11 20
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave

Vendi i origjinës
ose dërgimit

ex 4407 11 90
–

- Prej bredhi (Abies spp.) dhe bredh
(Picea spp.):

ex 4407 12 10
ex 4407 12 20
ex 4407 12 90
- Të tjera, halore:
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20
ex 4407 19 90
Kutitë paketuese, kutitë, arkat, daullet
dhe ambalazhe të ngjashme prej druri;
çikrikë rrotullues prej druri; paleta, kuti
palete dhe dërrasat e tjera të ngarkesës,
prej druri; kosha tip palete prej druri:

- Kuti, kutitë, arkat, daulleve dhe
ambalazhe të ngjashme; çikrikë
rrotullues:
4415 10 10
4415 10 90
- Paleta, kuti palete dhe dërrasat e tjera
të ngarkesës; kosha tip palate:
4415 20 20

Castanea Mill., me
përjashtim të drurit që është
pa lëvore.

4415 20 90
Ndërtesa të parafabrikuara prej druri:
9406 10 00
Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në
degëza, druri djegës, në trungje, në
bileta, në degëza, në shkarpa ose në
forma të ngjashme; dru në ashkla ose
copza; tallashi dhe mbeturina dhe skrap
prej druri, nëse janë ose jo të ngjeshura
në trungje, briketa, pelet ose forma të
ngjashme:

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
- Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në
degëza, në shkarpa ose në forma të
ngjashme:

Vendi i origjinës
ose dërgimit

- Jo haloret:
ex 4401 12 00
- Druri, në ashkela dhe copza:
-- Jo haloret:
ex 4401 22 00
- Tallashi dhe mbeturinat dhe skrape
prej druri, jo i grumbulluar:
-- Mbeturinat dhe skrapet prej drurit
(përveç tallashit):
ex 4401 40 90
Dru në formë të ashpër, jo të zhveshur
nga lëvorja ose druri i drurit, ose pak
a shumë katror:
-- Të trajtuar me ngjyrues, bojëra,
kreozot ose lëndë të tjera
-- Jo haloret
ex 4403 12 00
Druri jo halor (përveç drurit tropikal të
specifikuar në shënimin e nëntitullit 1 të
Kapitullit 44 ose drurë të tjerë tropikal,
lisi (Quercus spp.) ose ahu (Fagus
spp.)), i ashpër, jo të zhveshur nga
lëvorja ose druri i lëmut ose i bërë
katror, përveç të trajtuara me ngjyrues,
bojëra, kreozot ose lëndë të tjera:
ex 4403 99 00
Shtyllat e ndara;grumbuj, ristela dhe
shkopij druri, me majë, por jo të
sharruara për së gjati:
- Jo haloret:
ex 4404 20 00
Traversat hekurudhore ose tramvaje jo
halore (të kryqëzuara) prej druri:
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Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
- Jo me llak

Vendi i origjinës
ose dërgimit

- Jo halore:
4406 92 00
Dru jo halor (përveç drurit tropikal, lisi
(Quercus spp.), ahu (Fagus spp.), panje
(Acer spp.), qershi (Prunus spp.),
frashëri (Fraxinus spp.), meshtenke
(Betula spp. ) ose plepi dhe plepi i
egër(Populus spp.)), i sharruar ose i
copëtuar për së gjati, ristela ose i
qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i
grirë ose i bashkuar në fund, me një
trashësi më të madhe se 6 mm:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Kutitë paketuese, kutitë, arkat, daullet
dhe ambalazhe të ngjashme prej druri;
çikrikë rrotullues prej druri; paleta, kuti
palete dhe dërrasat e tjera të ngarkesës,
prej druri; kosha tip palete prej druri:
- Kuti, kutitë, arkat, daulleve dhe
ambalazhe të ngjashme; çikrikë
rrotullues:
4415 10 10
4415 10 90
- Paleta,kuti palete dhe dërrasat e tjera
të ngarkesës, kosha tip palete:
4415 20 20
4415 20 90
Ndërtesa të parafabrikuara prej druri:
9406 10 00
7. Lëvorja
Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Vendi i origjinës
ose dërgimit

Lëvore e izoluara haloresh

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së
kombinuar të mallrave
Produkte perimesh nga lëvores, të
paspecifikuara apo të përfshira diku
tjetër:
ex 1404 90 00

Bimët, produktet bimore
dhe objektet e tjera

Kodi NK dhe përshkrimi i tij
përkatës sipas nomenklaturës së

Vendi i origjinës
ose dërgimit

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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kombinuar të mallrave
Mbeturina dhe skrape prej druri, jo i
grumbulluar:
ex 4401 40 90
Dheu nga panxhari dhe
mbetje të pasterilizuara nga
panxhari (Beta vulgaris L.).

Mbetjet e prodhimit të niseshtës dhe
mbetjet e ngjashme, pulpa e panxharit,
kallam dhe mbeturina të tjera të
prodhimit te sheqerit, prodhimi ose
distilimi i llumëve dhe mbetjeve, nëse
janë ose jo në formë peleti, të tjera:
ex 2303 20 10
ex 2303 20 90

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

Substancat minerale të paspecifikuara
apo të përfshira diku:
ex 2530 90 00
Pjalm i gjallë për pllenim të
Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L.,
Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. dhe Sorbus L.

Pjalm i gjallë:
ex 1212 99 95

Të gjitha vendet
përveç Zvicrës.

ANEKSI XI
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;
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LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA PËR TË
CILAT KËRKOHET NJË PASAPORTË BIMORE PËR LËVIZJEN BRENDA
TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

1. Të gjitha bimët për mbjellje, përveç farave.
2. Bimët, përveç frutave dhe farave, të Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., dhe hibridet e tyre, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig
ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. dhe Vitis L.
3. Frutate Agrumeve Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. dhe hibridet e tyre, me gjethe
dhe bishti lulor.
4. Druri, ku është:
(a) konsiderohet produkt bimor
“Për mbrojtjen e bimëve” dhe

në kuptimin e pikës

33, të nenit 2, kreut I, të nr 105/2016

(b) është marrë në tërësi ose pjesërisht nga Juglans L., Platanus L. dhe Pterocarya L., duke
përfshirë drurin që nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët; dhe
(c) përcaktohet sipas kodit përkatës NK dhe korrespondon me një nga përshkrimet e
mëposhtme të përcaktuara në nomenklaturën e kombinuar të mallrave:
Kodi NK

Përshkrimi

4401 12 00

Dru zjarri jo-halore, në trungje, kërcuj, degëza, shkarpa ose forma të
ngjashme.

4401 22 00

Dru jo halore, në ashkëla ose copzave

4401 40 90

Mbeturina dhe skrape prej druri (përveç tallashit), jo të grumbulluara.

ex 4403 12 00

Dru jo halore në të ashpër, të trajtuar me ngjyrues, bojëra, kreozot ose
lëndë të tjera, jo të zhveshur nga lëvorja ose druri i drurit, ose afërsisht
katror.

ex 4403 99 00

Dru jo halore (përveç drurit tropikal, lisi (Quercus spp.), ahu (Fagus
spp.), meshtenke (Betula spp.), plepi dhe plepi i egër (Populus spp.) ose
eukalipti (Eucalyptus spp.)), të përafërt, nëse është apo jo e zhveshur
nga lëvorja e drurit ose urrë druri, ose përafërsisht katrore, përveç të
trajtuar me ngjyrues, bojëra, kreozot ose lëndë të tjera

ex 4404 20 00

Shtylla të ndara jo halore; grumbuj, ristela dhe shkopij prej druri, me majë,
por jo të sharruara për së gjati.
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ex 4407 99

Dru jo halore (përveç drurit tropikal të lisit (Quercus spp.), ahut (Fagus
spp.), panjës (Acer spp.), qershi (Prunus spp.), frashëri (Fraxinus spp.),
meshtenke (Betula spp.) ose plepi dhe plepi i egër (Populus spp.)), të
sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i
rrafshuar, i lëmuar ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se
6 mm.

5. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe
shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të
kësaj rregullore, të.
- Oryza sativa L.
6. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe
shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të
kësaj rregullore. të:
- Allium cepa L.,
- Allium porrum L.,
- Capsicum annuum L.,
- Phaseolus coccineus L.,
- Phaseolus vulgaris L.,
- Pisum sativum L.,
- Solanum lycopersicum L.,
- Vicia faba L.
7. Farat e Solanum tuberosum L.
8. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe
shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të
kësaj rregullore. të:
- Medicago sativa L.
9. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe
shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të
kësaj rregullore. të:
- Brassica napus L.,
- Brassica rapa L.,
- Glycine max (L.) Merrill,
- Helianthus annuus L.,
- Linum usitatissimum L.,
- Sinapis alba L.
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10. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin
mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve
të aneksit IV, të kësaj rregullore. të:
- Allium L.,
- Capsicum annuum L.
- Helianthus annuus L.
- Prunus avium L.,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus cerasus L.,
- Prunus domestica L.,
- Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina Lindley.
11. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin
mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve
të aneksit IV, të kësaj rregullore. të:
- Prunus avium L.,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus cerasus L.,
- Prunus domestica L.,
-Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
- Prunus persica (L.) Batsch,
-Prunus salicina Lindley.
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ANEKSI XII
CERTIFIKATË FITOSANITARE PËR EKSPORT
I. Certifikatat fitosanitare për eksport siç përcaktohet në nenin 13, të kësaj rregulloreje.
Certifikata fitosanitare për lëvizjen jashtë territorit të vendit, për qëllime eksporti drejtë një
vendi tjetër, duhet të përmbajë elementët e mëposhtëm:
(1) fjalët “Emri dhe adresa e eksportuesit”, e ndjekur nga emri dhe adresa e operatorit të
regjistruar, apo personit privat, që kërkon lëshimin e certifikatës fitosanitare për eksport;
(2) fjalët “Certifikata fitosanitare”, e ndjekur më pas nga:
(i) shkronjat “AL”;
(ii) një kod unik identifikimi për certifikatën, i përbërë nga numra ose një kombinim
shkronjash dhe numrash, shkronjat që përfaqësojnë, sipas rastit, krahinën dhe rajonin e
vendit ku është lëshuar certifikata.
(3) fjalët “Emri dhe adresa e deklaruar e marrësit të ngarkesës”;
(4) fjalët “Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve të Shqipërisë”;
(i) Për: Organizaten (tat) e Mbrojtjes se Bimëve.
(5) fjalët “Vendi i origjinës”,
(*) një kuti pa numër, e rezervuar për logon e AL-së, mund të shtohen logo e
ShërbimittëMbrojtjes së Bimëve të Shqipërisë;
(6) fjalët “Emri i deklaruar i transportuesit”, të ndjekura nga mjetet e deklaruara të transportit
të asaj dërgese;
(7) fjalët “Pika e deklaruar e hyrjes”,
(8) fjalët “Shenjat dalluese”; numuri dhe përshkrimi i paketimëve; emir i prodhimit; emir
botanik i bimëve;
(9) fjalët “Sasia e deklaruar”;
(10) fjalët “Kjo është për të vërtetuar se bimët, produktet bimore ose artikuj të tjerë të
rregulluar të përshkruar këtu janë inspektuar dhe/ose testuar sipas procedurave të duhura
zyrtare dhe konsiderohen të jenë të pastra nga dëmtuesit e karantinorë të specifikuara nga
pala kontraktuese importuese dhe se janë në përputhje me kërkesat aktuale fitosanitare të
palës kontraktuese importuese, duke përfshirë ato për dëmtuesit e rregulluar jo-karantinë.
Ata konsiderohen të jenë praktikisht të lirë nga dëmtuesit e tjerë (*)”

(11) fjalët "Deklaratë shtesë ", në përputhje me kë rregullore. Nëse nuk ka hapësirë të
mjaftueshme për të gjithë deklaratën shtesë, mund të shtohet një bashkëngjitje. Informacioni
në bashkëngjitje duhet të përfshijë vetëm atë që kërkohet në certifikatën fitosanitare. Të gjitha
faqet e shtojcës duhet të kenë numrin e certifikatës fitosanitare dhe duhet të jenë të datës, të
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nënshkruar dhe të vulosur në të njëjtën mënyrë siç kërkohet për certifikatën fitosanitare.
Certifikata fitosanitare duhet t'i referohet çdo bashkëngjitjeje në seksionin përkatës;
(*) fjalët “Trajtim dizinfestimi dhe/ose dizinfektimi”,
(12) fjalën “Trajtimi”, e ndjekur nga trajtimi që është aplikuar për atë ngarkesë;
(13) fjalët “Kimik (lënda vepruese)”, të ndjekur nga lënda vepruese i kimikatit të përdorur për
trajtimin e përmendur në pikën (n);
(14) fjalët “Kohezgjatja dhe temperatura”;
(15) fjalën “Përqendrimi”;
(16) fjalën “Data”;
(17) fjalën “Informacion shtesë”:
(18) fjalët “Vendi i lëshimit”;
(19) fjalën “Data”;
(20) fjalët “Emri dhe firma e agronomit ”;
(21) fjalët “Vula e Shërbimit”;
II. Kur certifikata fitosanitare nuk lëshohet në mënyrë elektronike, letra e përdorur duhet të
përmbajë një filigran, vulë të stampuar ose logo të relievit të përcaktuar nga autoriteti
kompetent që nënshkruan certifikatën. Ngjyra e tekstit të shtypur paraprakisht duhet të jetë
jeshile, me përjashtim të numrit të certifikatës origjinale të përmendur në pikën (a) (iv) të
paragrafit 1, i cili mund të jetë me një ngjyrë tjetër.
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Formati i Certifikatat fitosanitare për eksport:
1. Emri dhe adresa e eksportuesit
Name and addressof exporter

2.
CERTIFIKATË FITOSANITARE
PHYTOSANITARY CERTIFICATE
No.AL_____________

3. Emri dhe adresa e deklaruar e marrësit të
ngarkesës.
Declared name and address of consignee

ORIGINAL
4. Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve të Shqipërisë
Plant Protection Service of Albania
Për: Organizatën (tat) e Mbrojtjes se Bimëve
To: Plant Protection Organisation (s)
5. Vendi i origjinës
Place of origin

6. Emri i deklaruar i transportuesit
Declared name of conveyance
7. Pika e deklaruara hyrjes
Declared point of entry
8. Shenjat dalluese: numuri dhe përshkrimi i paketimëve; emir i prodhimit;
emir botanik i bimëve.
Distinguishing marks: number and description of packages;
Name of produce; botanical name of plants.

9. Sasia e deklaruar
Quantity declared

10. Kjo është për të vërtetuar se bimët, produktet bimore ose artikuj të tjerë të rregulluar të përshkruar këtu janë
inspektuar dhe/ose testuar sipas procedurave të duhura zyrtare dhe konsiderohen të jenë të pastra nga dëmtuesit
e karantinorë të specifikuara nga pala kontraktuese importuese dhe se janë në përputhje me kërkesat aktuale
fitosanitare të palës kontraktuese importuese, duke përfshirë ato për dëmtuesit jo-karantinorë të rregulluar.
Ata konsiderohen të jenë praktikisht të lirë nga dëmtuesit e tjerë (*)
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been
inspeceted and/or tested according to to appropriate official procedures and are considered to be free from the
quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary
requairements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.
They are deemed to be practically free from other pests (*)
11. Deklaratë shtesë
Additional declaration

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

18. Vendi i leshimit
Place of issue

TRAJTIM DIZINFESTIMI DHE/OSE DIZINFEKTIMI
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT
12. Trajtimi
Treatment

13. Kimik (lënda vepruese)
Chemical (active ingredient)

15. Përqëndrimi
Concentration

14. Kohezgjatja dhe temperatura
Duration and temperature

16. Datë
Data

Data/Date:
Emri dhe firma e agronomit
Name and Stamp of Organization

Vula e Shërbimit
Stamp of organisation

17. Informacioni shtesë
Additional information

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

ANEKSI XIII
CERTIFIKATA FITOSANITARE PËR RI-EKSPORT
I. Certifikatat fitosanitare për rieksportsiç përcaktohet në nenin 14, të kësaj rregulloreje.
Certifikata fitosanitare për lëvizjen jashtë territorit të Bashkimit, me qëllim rieksportimi në
një vend të tretë, duhet të përmbajë elementët e mëposhtëm:
(1) fjalët “Emri dhe adresa e eksportuesit”, e ndjekur nga emri dhe adresa e operatorit të
regjistruar që kërkon lëshimin e certifikatës fitosanitare për rieksportim;
(2) fjalët “Certifikata fitosanitare për rieksportim”, e ndjekur më pas nga:
(i) shkronjat “AL”;
(ii) një kod unik identifikimi për certifikatën, i përbërë nga numra ose një kombinim
shkronjash dhe numrash, shkronjat që përfaqësojnë, sipas rastit, krahinën dhe rajonin e
vendit ku është lëshuar certifikata.
(3) fjalët “Emri dhe adresa e deklaruar e marrësit të ngarkesës”;
(4) fjalët “Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve të Shqipërisë”;
(i) Për: Organizaten (tat) e Mbrojtjes se Bimëve.
(5) fjalët “Vendi i origjinës”,
(*) një kuti pa numër, e rezervuar për logon e AL-së, mund të shtohen logo e Shërbimit të
Mbrojtjes së Bimëve të Shqipërisë;
(6) fjalët “Emri i deklaruar i transportuesit”, të ndjekura nga mjetet e deklaruara të transportit
të asaj dërgese;
(7) fjalët “Pika e deklaruar e hyrjes”,
(8) fjalët “Shenjat dalluese”; numuri dhe përshkrimi i paketimëve; emir i prodhimit; emir
botanik i bimëve;
(9) fjalët “Sasia e deklaruar”;
10. Kjo është për të vërtuar
This is to certify
- Që bimët, produktet bimore të përshkruar më sipër, u importuan në_____________(vendi i
ri-eksportit) nga ______(vendi i origjinës) të shoqëruara me certificate fitosanitare No
(*).
origjinal
certifikate,

kopje e vërtetuar e së cilës i është bashkëngjitur kësaj

- që ata janë
(*)

paketuar

ripaketuar në

origjinal

konteinerë të rinj

- që bazohet në
(*)

certifikaten fitosanitare origjinale

dhe inspektim shtesë,

konsiderohen të jenë në përputhje me kërkesat fitosanitare aktuale të vendit/palës
kontraktuese importuese, dhe
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- që gjatë ruajtjes në ______________ (vendi/pala kontraktuese e rieksportit) ngarkesa nuk ka
qenë subjekt i rrezikut te infestacionit ose infeksionit
(*) në cilin tekst duhet të plotësohet informacioni i kërkuar dhe të shënohen kutitë e
aplikueshme;
(11) fjalët “Deklaratë shtesë”, në përputhje me kë rregullore. Nëse nuk ka hapësirë të
mjaftueshme për të gjithë deklaratën shtesë, mund të shtohet një bashkëngjitje. Informacioni
në bashkëngjitje duhet të përfshijë vetëm atë që kërkohet në certifikatën fitosanitare. Të gjitha
faqet e aneksit duhet të kenë numrin e certifikatës fitosanitare dhe duhet të jenë të datës, të
nënshkruar dhe të vulosur, në të njëjtën mënyrë siç kërkohet për certifikatën fitosanitare.
Certifikata fitosanitare duhet t'i referohet çdo bashkëngjitjeje në seksionin përkatës;
(*) fjalët “Trajtim dizinfestimi dhe/ose dizinfektimi”;
(12) fjalën “Trajtimi”, e ndjekur nga trajtimi që është aplikuar për atë ngarkesë;
(13) fjalët “Kimik (lënda vepruese)”, të ndjekur nga lënda vepruese i kimikatit të përdorur për
trajtimin e përmendur në pikën (n);
(14) fjalët “Kohezgjatja dhe temperatura”;
(15) fjalën “Përqendrimi”;
(16) fjalën “Data”;
(17) fjalën “Informacion shtesë”:
(18) fjalët “Vendi i lëshimit”;
(19) fjalën “Data”;
(20) fjalët “Emri dhe firma e agronomit ”;
(21) fjalët “Vula e Shërbimit”.
II. Kur certifikata fitosanitare nuk lëshohet në mënyrë elektronike, letra e përdorur duhet të
përmbajë një filigran, vulë të stampuar ose logo të relievit të përcaktuar nga autoriteti
kompetent që nënshkruan certifikatën. Ngjyra e tekstit të shtypur paraprakisht duhet të jetë
jeshile, me përjashtim të numrit të certifikatës origjinale të përmendur në pikën (a) (iv) të
paragrafit 1, i cili mund të jetë me një ngjyrë tjetër.
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Formati i Certifikatat fitosanitare për rieksport:
1. Emri dhe adresa e eksportuesit
Name and address of exporter

2.
CERTIFIKATËFITOSANITARE PËR RIEKSPORT
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR REEXPORT
No.AL___________

3.Emri dhe adresa e deklaruar e marrësit të
ngarkesës
Declared name and address of consigenee

ORIGINAL
4. Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve të Shqipërisë
Plant Protection Service of Albania
për: Organizaten (tat) e Mbrojtjes së Bimëve
to: Plant Protection Organization (s)
5. Vendi i origjinës
Place of origin

6. Emri i deklaruar i transportuesit
Declared name of conveyance

7. Pikat e hyrjes të deklaruara
Declared point of entry
8. Shenjat dalluese; numuri dhe përshkrimi i pakove; emri i prodhimit; emri
botanik i bimëve
Distinguishing marks; number and desctription of packages; name of produce;
botanical name of plants

9. Sasia e deklaruar
Quantity declared

10. Kjo është për të vërtuar
This is to certify
- Që bimët, produktet bimore të përshkruar më sipër, u importuan në_____________(vendi i ri-eksportit)
nga ______________ (vendi i origjinës) të shoqëruara me certificate fitosanitare No______________
- that the plants, plant products or other regulated articles described above were imported________
(country/contracting party of re-export)
from _________ (country/contracting party of origin) covered by phytosanitary certificate No______________
(*). origjinal
kopje e vërtetuar e së cilës i është bashkëngjitur kësaj certifikate,
original certified true copy of which is attached to this certificate,
- that they are
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- që ata janë
(*)

paketuar
packed

ripaketuar në
repacked in

origjinal
original

- that based on the
- që bazohet në
(*)
certifikaten fitosanitare origjinale
original phytosanitary

konteinerë të rinj
new containers

dhe inspektim shtesë,
certificateand additional inspection,

konsiderohen të jenë në përputhje me kërkesat fitosanitare aktuale të vendit/palës kontraktuese importuese, dhe
they are considered to conform withthe current phytosanitary requirements of the importing country/contracting
party, and
- që gjatë ruajtjes në ______________ (vendi/pala kontraktuese e rieksportit) ngarkesa nuk ka qenë subjekt i
rrezikut te infestacionit ose infeksionit
- that during the storage in ______________ (country/contracting party of re-export) the consignement has not
been subjected to the risk of infestation or infection.
(*) Shëno në kutitë e duhura
Insert tick in appropriate boxes
11. Deklaratë shtesë
Additional declaration
TRAJTIM DIZINFESTIMI DHE/OSE DIZINFEKTIMI
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

18. Vendi i leshimit
Place of issue

12.Trajtimi
Treatment
13.Kimik (lënda vepruese)
Chemical (active ingredient)
15.Përqëndrimi
Concentration

14.Kohezgjatja dhe temperatura
Duration and temperature
16 Datë
Data

Data/Date:
Emri dhe firma e agronomit
Name and Stamp of Organization

Vula e Shërbimit
Stamp of organisation

17. Informacioni shtesë
Additional information
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ANEKSI XIV
CERTIFIKATA FITOSANITARE E BRENDSHME

I. Certifikatat fitosanitare e brendshme siç përcaktohet në nenin 15, të kësaj rregulloreje.
Certifikata fitosanitare për lëvizjen dhe certifikimin e bimëve për mbjellje, duhet të përmbajë
elementët e mëposhtëm:
(1) Emri dhe adresa e operatorit profesionist
(2) fjalët “Certifikatë fitosanitare e brendshme”, e ndjekur më pas nga:
(i) shkronjat “AL”;
(ii) një kod unik identifikimi për certifikatën, i përbërë nga numra ose një kombinim
shkronjash dhe numrash, shkronjat që përfaqësojnë, sipas rastit, krahinën dhe rajonin e
vendit ku është lëshuar certifikata.
(3) Emri dhe adresa e marrësit të ngarkesës;
(4) Ministria qe mbulon fushen e bujqësisë., Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve i Shqipërisë;
(5) Emri i prodhimit, Emri botanik, Kultivari;
(6) Sasia e deklaruar;
(7) Me anën e kësaj certifikate vërtetojmë se materiali mbjelles i sipërpërmendur:
- u inspektua sipas proçedurave përkatëse, dhe
- u konsiderua i paster nga dëmtuesit karantinore përkatës, dhe praktikisht i pastër (ose
brenda standarteve të lejuara) nga dëmtuesit e tjerë,
- është konforme rregullave fitosanitare në fuqi për t’u përdorur si material mbjellës apo
Shumëzues;
(8) Fjalët “Deklaratë shtesë” në përputhje me kë rregullore. Nëse nuk ka hapësirë të
mjaftueshme për të gjithë deklaratën shtesë, mund të shtohet një bashkëngjitje. Informacioni
në bashkëngjitje duhet të përfshijë vetëm atë që kërkohet në certifikatën fitosanitare. Të gjitha
faqet e aneksit duhet të kenë numrin e certifikatës fitosanitare dhe duhet të jenë të datës, të
nënshkruar dhe të vulosur, në të njëjtën mënyrë siç kërkohet për certifikatën fitosanitare.
Certifikata fitosanitare duhet t'i referohet çdo bashkëngjitjeje në seksionin përkatës;
(*) Trajtim dizinfestimi dhe/ose dizinfektimi;
(9) Qëllimi;
(10) Kimik (lënda vepruese);
(11) Kohezgjatja dhe temperature;
(12) Përqendrimi;
(13) Datë;
(14) Informacioni shtesë;
(15) Vendi i lëshimit të certifikatës;
Data:
Emri dhe firma e agronomit;
Vula e Shërbimit.
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Formati i Certifikatat fitosanitare e brendshme:
1. Emri dhe adresa e operatorit profesionist

2.
CERTIFIKATË FITOSANITARE E
BRENDSHME
Nr.__________
ORIGJINALI

3. Emri dhe adresa e marrësit të ngarkesës

4.
MINISTRIA QE MBULON FUSHEN E
BUJQESISE
Sherbimi i Mbrojtjes se Bimeve i Shqipereise

5. Emri i prodhimit

6. Sasia e deklaruar

Emri botanik
Kultivari
7. Me anën e kësaj certifikate vërtetojmë se materiali mbjelles i sipërpërmendur:
- u inspektua sipas proçedurave perkatese; dhe
- u konsiderua i paster nga dëmtuesit karantinore përkatës, dhe praktikisht i pastër(ose brenda standarteve
të lejuara) nga dëmtuesit e tjerë;
- është konforme rregullave fitosanitare në fuqi për t’u përdorur si material mbjellës apo
Shumëzues.
8. Deklaratështesë

TRAJTIM DIZINFESTIMI DHE/OSE DIZINFEKTIMI

15. Vendi i lëshimit të certifikatës

9.Qëllimi
10.Kimik (lënda vepruese)
12. Përqendrimi

Data:
11. Kohezgjatja dhe temperatura Emri dhe firma e agronomit
13. Datë

Vula e Shërbimit

14. Informacioni shtesë
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ANEKSI XV
RREGULLA TË HOLLËSISHME PËR NËRHYRJET QË DUHEN KRYER GJATË
KONTROLLIT FIZIK TË BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE
TË TJERA TË PËRMENDURA NË SHKRONJËN C, TË PIKES 3, TË NENIT 18, TË
KREUT VII
1. Institucioni përgjegjës kryen kontrolle fizike të ngarkesave dhe pjesëve të tyre në tërësinë e
tyre ose në mostra përfaqësuese. Lotet homogjene në ngarkesë do të identifikohen bazuar në
informacionin e dhënë në certifikatën fitosanitare zyrtare, duke marrë parasysh specifikimet e
cituara në pikën 2, të këtij aneksi.
2. Homogjeniteti i lotit sipas kuptimit të nenit shkronjës “f”, të nenit 2, të kreut I, të kësaj
rregulloreje, do të identifikohet në bazë të elementëve të mëposhtëm, siç paraqitet në
certifikatën fitosanitare zyrtare:
- origjina;
- kultivuesi;
- objekt paketimi (ambalazhi);
- lloji i paketimit;
- gjini, lloji, varieteti ose shkalla e pjekjes;
- eksportues;
- zona e prodhimit;
- dëmtuesit e rregulluar dhe karakteristikat e tyre;
- trajtimi në origjinë;
- lloji i përpunimit.
3. Marrja e mostrave të loteve në një ngarkesë përfshin identifikimin e njësisë përkatëse të
pavarur për marrjen e mostrave. Në rastin e disa bimëve ose produkteve bimore, njësia duhet
të identifikohet si më poshtë:
- fruta në kuptimin botanik: 1 frutë;
- lule e prerë: 1 kërcell;
- gjethe, perime gjethore: 1 gjethe;
- zhardhokët, bulbat, rizomat : 1 zhardhok ose bulb ose rizomë;
- bimë të destinuara për mbjellje: 1 bimë;
- degë: 1 degë;
- dru dhe lëvore: përcaktohen rast pas rasti, me peshën më të vogël të copës jo më pak se 1
kg;
- farë: një farë;
Kur njësia nuk është e përcaktueshme për shkak të madhësisë, formës ose mënyrës së
paketimit, njësia më e vogël e paketimit do të përcaktohet si njësia e marrjes së mostrave.
4. Marrja e mostrave për kontrollet fizike të kryera me inspektim vizual do të kryhet sipas
skemave të mëposhtme të kampionimit në varësi të mallit dhe siç referohet në tabelën
përkatëse të Standardeve Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare Nr. 31 Metodologjitë për
marrjen e mostrave të ngarkesave (ISPM31):
(a) bimë me rrënjë jo të fjetura për mbjellje: skema e marrjes së mostrave në gjendje të
identifikojë me besueshmëri 95% një nivel pranie të bimëve të infektuara prej 1% ose më
shumë;
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(b) bimët e fjetura për mbjellje, duke përfshirë zhardhokët, bulbat dhe rizomat: skema e
marrjes së mostrave në gjendje të identifikojë me besueshmëri 95% një nivel pranie të
bimëve të infektuara prej 2% ose më shumë;
(c) farat ose produktet bimore që përputhen me kushtet specifike të renditura në nenet 3 dhe 4
të Rregullores së Komisionit (EC) Nr. 5% ose më lart;
(ç) prerjet të parrënjosura, bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, që nuk përfshihen në
pikat (a), (b) dhe (c): skema e marrjes së mostrave në gjendje të identifikojë me besueshmëri
95% një nivel pranie të bimëve të infektuara prej 5% ose sipër;
(d) shumë fara dhe perimet gjethore më pak ose e barabartë me 500 njësi: skema e marrjes së
mostrave hipergjeometrike në gjendje të identifikojë me besueshmëri 95% një nivel pranie të
bimëve të infektuara prej 10% ose më shumë.
5. Çdo masë e marrë në përgjigje të mospërputhshmërisë do të lidhet me lotin siç është
identifikuar përpara kontrollit fizik.
6. Një sasi minimale mostrash për teste laboratorike do të merret për zbulimin e infeksionit
latent në lidhje me bimët për mbjellje sipas një analize rreziku, në përputhje me kriteret e
mëposhtme:
(a) historiku mbi pranin dhe/ose monitorimet dëmtuesve karantinor të vendit tonë, në vendin
e dërgimit të ngarkesës;
(b) shfaqja/prania e një dëmtuesi prioritar/karantinor në vendin e origjinës, sipas
informacionit shkencor të disponueshëm;
(c) informacionin e disponueshëm nëpërmjet njoftimëve të tjera.
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ANEKSI XVI
PËRMBAJTJA E CERTIFIKATËS FITOSANITARE PËR IMPORTIN E BIMËVE
PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA NË TERRITORIN E
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
PJESA A
Certifikatat fitosanitare për eksport e cituat në pikën 1, të nenit 19 të kreut VII, të kësaj
rregulloreje

Model i certifikatës fitosanitare
Nr._______________________
Organizata për Mbrojtjen e Bimëve e ____________________________________________
PËR: Organizatën për Mbrojtjen e Bimëve e _______________________________________
I. Përshkrimi i ngarkesës
Emri dhe adresa e eksportuesit: _________________________________________________
Emri dhe adresa e deklaruar e marrësit të ngarkesës: ________________________________
Numri dhe përshkrimi i ambalazheve:____________________________________________
Shenjat dalluese: _____________________________________________________________
Vendi i origjinës: ____________________________________________________________
Emri i deklaruar i transportuesit: ________________________________________________
Pika e deklaruar e hyrjes: ______________________________________________________
Emri i produktit dhe sasia e deklaruar: ____________________________________________
Emri botanik i bimëve: ________________________________________________________

Kjo është për të vërtetuar se bimët, produktet bimore ose artikuj të tjerë të rregulluar të
përshkruar këtu janë inspektuar dhe/ose testuar sipas procedurave të duhura zyrtare dhe
konsiderohen të jenë të pastra nga dëmtuesit e karantinorë të specifikuara nga pala
kontraktuese importuese dhe se janë në përputhje me kërkesat aktuale fitosanitare të palës
kontraktuese importuese, duke përfshirë ato për dëmtuesit jo-karantinorë të rregulluar.
Ata konsiderohen të jenë praktikisht të lirë nga dëmtuesit e tjerë (*)
II. Deklaratë shtesë
[Vendos tekstin]
III. Trajtim dizinfestimi dhe/ose dizinfektimi
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Data ______________ Trajtimi ____________ Kimik (lënda vepruese)_________
Kohëzgjatja dhe temperatura ___________________________________________________
Përqendrimi________________________________________________________________
Informacione shtesë__________________________________________________________
Vendi i lëshimit______________________
(Vula e organizatës) ____________________ Emri i nëpunësit të autorizuar _____________
Data____________________________
(Nënshkrimi)

Asnjë detyrim financiar në lidhje me këtë certifikatë nuk do t'i bashkëngjitet__________
(emri i Organizatës për Mbrojtjen e Bimëve) ose ndonjërit prej zyrtarëve ose përfaqësuesve të
saj (1).

PJESA B
Certifikata fitosanitare për rieksport e cituar në pikën 1, të nenit 19 të kreut VII të
kësaj rregulloreje

Modeli i certifikatës fitosanitare të rieksportit

Nr. ______________________

Organizata për Mbrojtjen e Bimëve e____________________ (pala kontraktuese e

rieksportit)
1

Klauzolë opsionale

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

PËR: Organizata për Mbrojtjen e Bimëve e ____________ (pala/palët kontraktuese të

importit)
I. Përshkrimi i ngarkesës
Emri dhe adresa e eksportuesit: _________________________________________________
Emri dhe adresa e deklaruar e marrësi të ngarkesës: _________________________________
Numri dhe përshkrimi i ambalazheve: ____________________________________________
Shenjat dalluese: _____________________________________________________________
Vendi i origjinës: ____________________________________________________________
Emri i deklaruar i transportuesit: _______________________________________________
Pika e deklaruar e hyrjes: ______________________________________________________
Emri i produktit dhe sasia e deklaruar: ____________________________________________
Emri botanik i bimëve: ________________________________________________________
Kjo është për të vërtuar që bimët, produktet bimore të përshkruar më sipër, u importuan
në_____________(Pala kontraktuese e rieksportit) nga ______________ (Pala kontraktuese e
origjinës) të shoqëruara me certificate fitosanitare No______________.

(*) origjinal

(*) paketuar

(*) kopje e vërtetuar e së cilës i është bashkëngjitur kësaj certifikate

(*) ripaketuar

(*) origjinal

(*) i ri

- kontejnerë të rinj që bazuar në
(*) certifikaten fitosanitare origjinale
dhe
(*) inspektim shtesë,

konsiderohen të jenë në përputhje me kërkesat fitosanitare aktuale të vendit importuese, dhe
që gjatë ruajtjes në ______________ (pala kontraktuese e rieksportit) ngarkesa nuk ka qenë
subjekt i rrezikut te infestacionit ose infeksionit.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

II. Deklaratë shtesë
[Vendos tekstin]

III. Trajtim dizinfestimi dhe/ose dizinfektimi
Data ______________ Trajtimi ____________ Kimik (lënda vepruese)_________
Kohëzgjatja dhe temperatura ___________________________________________________
Përqendrimi________________________________________________________________
Informacione shtesë__________________________________________________________
Vendi i lëshimit______________________
(Vula e organizatës) ____________________ Emri i nëpunësit të autorizuar _____________
Data____________________________
(Nënshkrimi)

Asnjë detyrim financiar në lidhje me këtë certifikatë nuk do t'i bashkëngjitet__________
(emri i Organizatës për Mbrojtjen e Bimëve) ose ndonjërit prej zyrtarëve ose përfaqësuesve të
saj (2).

2

Klauzolë opsionale.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

ANEKSI XVII
PJESA A
I. FORMATI I KONTROLLIT ZYRTAR NË PIKAT E INSPEKTIMIT KUFITAR PËR
IMPORTIN DHE TRANZITIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT
RAPORT MBI KONTROLLIN ZYRTAR FITOSANITAR NË PIKAT E
INSPEKTIMIT KUFITAR
Nr. serisë

.
KONTROLLI ZYRTAR
Datë

.

.

. ora

.

1. Emri (at) e inspektorit/inspektoreve:____________________________________________
2. Pika kufitare e hyrjes: _______________________________________________________
3. Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit_____________________________
4. Organizata për Mbrojtjen e Bimëve qe ka leshuar Certifikaten Fitosanitare dhe numëri:
5. Lloj i ngarkesës:
Nr

Kodi Doganor i produktit/Emri i
produktit/emri botanik

Sasia

Njësia

1
2
3
4
6. Origjina e ngarkeses3: _______________________________________________________
3

vendit ku eshte prodhuar ose paketuar.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

7. Vendi i tranzitimit (në qoftë se ka): ____________________________________________
8. Destinacioni4:
Tregun e brendshëm

Tranzit

Rieksport

9. Emri dhe adresa e deklaruar e marrësit të ngarkesës:______________________________
10. Emri i deklaruar i transportuesit:______________________________________________
11. Kontrolli Dokumentacionit

I pranueshëm

Jo i pranushëm

12. Kontrolli i identitetit

I pranueshëm

Jo i pranushëm

13. Kontrolli fizik

I pranueshëm

Jo i pranushëm

14. Metodat e inspektimit me:
a) Kontroll vizual

b) Mostrim

Analizuar për: ____________________

5

15. Rezultati i analizave laboratorike :____________________________________________
16. Nga kontrolli zyrtar rezulton:________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Pas kontrollit fitosanitar u vendos6:___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

INSPEKTORI
____________________
VULA

II. Formati i kontrollit zyrtar në pikat e inspektimit kufitar përcaktuar në pikën 1, do
plotësohet për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, që janë objekt inspektimi
fitosanitar dhe për të cilët nuk ka një protokoll/format monitorimi/kontrolli specifik.

4

ku ka më shumë se një destinacion të plotësohen me x/ më se një
.
kjo rubrikë plotësohet pasi të merret rezultati nga laboratori.
6
nëse refuzohet ngarkesa, tek kjo rubrikë të specifikohet arsyet e refuzimit.
5

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

PJESA B
I. FORMATI I KONTROLLIT ZYRTAR PËR SHËNDETIN E BIMËVE, BRENDA
TERRITORIT TË VENDIT

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE
RAPORT MBI KONTROLLIN ZYRTAR PËR SHËNDETIN E BIMËVE

Nr. serisë

.
KONTROLLI ZYRTAR
Datë

.

.

. ora

.

Emri (at) e inspektorit/inspektoreve: _____________________________________________
Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve__________________________
Vendi i inspektimit (qarku, njësia administrative, etj.):_______________________________
Operatori profesionist/pronari (nëse ka): __________________________________________
Sipërfaqja e përafërt e bimëve/vendit (në ha) ose objektet e tjera: ______________________
Numri i përafërt i bimëve në vend: ______________________________________________
Numri i përafërt i bimëve të kontrolluar: __________________________________________
Metodat e inspektimit me:
a) Kontroll vizual

b) Kurthe feromonesh

c) Ngjitëse

d) Mostrim

Rezultati i analizave laboratorike:_______________________________________________
Simptomat e hasura (nëse ka): __________________________________________________
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nga kontrolli zyrtar rezultoni:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

AGRONOMI I KONTROLLIT ZYRTAR
____________________
VULA
II. Formati i kontrollit zyrtar për shëndetin e bimëve përcaktuar në pikën 1, brenda territorit të
vendit do plotësohet për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, që janë objekt
inspektimi fitosanitar dhe për të cilët nuk ka një protokoll/format monitorimi/kontrolli
specifik.
i

kjo rubrikë plotësohet pasi të merret rezultati nga laboratori.

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.bujqesia.gov.al

