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DECIZIA COMISIEI
din 2 februarie 1998
de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii unor măsuri urgente împotriva răspândirii
Thrips palmi Karny provenind din Thailanda
(98/109/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în
cadrul Comunității a organismelor dăunătoare plantelor sau
produselor din plante și împotriva răspândirii acestora în
Comunitate (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 97/14/CE (2), în special articolul 15 alineatul (3),

întrucât, în cazul în care un stat membru consideră că există un
pericol iminent de introducere pe teritoriul său a Thrips palmi
Karny dintr-o țară terță, acesta poate lua temporar orice măsuri
suplimentare necesare pentru a se proteja de pericolul respectiv;

întrucât, în urma interceptării Thrips palmi Karny pe florile tăiate
de orchidaceae provenite din Thailanda, mai multe state membre au
adoptat măsuri oficiale pentru protejarea teritoriului Comunității
față de pericolul introducerii organismului menționat și au instituit proceduri suplimentare specifice de monitorizare pentru respectivul organism în marfa menționată;

întrucât, pe baza acestor interceptări continue de Thrips palmi
Karny, ar trebui adoptate măsuri de urgență aplicabile întregii
Comunități, în vederea asigurării unei protecții mai eficiente
împotriva introducerii Thrips palmi Karny din țara menționată pe

(1) JO L 26, 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 87, 2.4.1997, p. 17.

teritoriul Comunității; întrucât aceste măsuri ar trebui să includă
cerința prezentării unui certificat fitosanitar pentru florile tăiate de
orchidaceae provenite din Thailanda, împreună cu o declarație oficială în conformitate cu care la locul de producție nu s-a descoperit
Thrips palmi Karny, sau încărcătura a fost supusă unui tratament
adecvat de fumigație pentru a se asigura înlăturarea thysanopterei;

întrucât, în cazul în care se constată că măsurile de urgență la care
se face trimitere în articolul 1 din prezenta decizie nu sunt suficiente pentru a preveni pătrunderea Thrips palmi Karny sau nu au
fost îndeplinite, ar trebui avute în vedere măsuri mai severe sau
măsuri alternative;

întrucât efectul măsurilor de urgență este evaluat continuu în perioada 1997/1998 și în lumina rezultatelor acestei evaluări se au în
vedere eventuale măsuri ulterioare aplicabile introducerii de flori
tăiate de orchidaceae provenite din Thailanda;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Florile tăiate de orchidaceae provenite din Thailanda pot fi
introduse pe teritoriul Comunității numai în cazul în care sunt
îndeplinite măsurile de urgență stabilite în anexa la prezenta
decizie. Măsurile de urgență specificate în anexă se aplică numai
transporturilor care părăsesc Thailanda după ce Comisia a
informat țara respectivă asupra acestor măsuri.
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Articolul 2

Statele membre importatoare pun la dispoziția Comisiei și a
celorlalte state membre, înainte de 30 august 1998, informații
privind cantitățile importate în conformitate cu prezenta decizie,
precum și un raport tehnic detaliat asupra examinării oficiale la
care se face trimitere la punctul 3 din anexă.
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Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 1998.
Articolul 3
Prezenta decizie urmează să fie revizuită până la data de
30 septembrie 1998.

Pentru Comisie
Franz FISCHLER

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

În sensul dispozițiilor articolului 1, este necesară respectarea următoarelor măsuri de urgență:
1.

Florile tăiate de orchidaceae trebuie să fi fost fie:
(a) produse într-un spațiu de producție în care nu a fost descoperit Thrips palmi Karny la inspecțiile oficiale
întreprinse cel puțin lunar timp de trei luni înaintea exportului sau
(b) ca transport înaintea exportului, supuse unui tratament de fumigație adecvat, pentru a se asigura înlăturarea
thysanopterei.

2.

Florile tăiate de orchidaceae sunt însoțite de un certificat fitosanitar eliberat în Thailanda, în conformitate cu
articolele 7 și 12 din Directiva 77/93/CEE, pe baza cerințelor specificate la punctul 1.
Certificatul precizează, la poziția „Declarație suplimentară”, care dintre opțiunile 1(a) sau 1(b) a fost pusă în
aplicare și în plus, în cazurile în care a fost pusă în aplicare opțiunea 1(b), la poziția „Tratament de dezinfestare
și/sau dezinfecție”, specificația tratamentului de fumigație aplicat înaintea exportului.

3.

În vederea introducerii în cadrul Comunității, florile tăiate de orchidaceae se inspectează în conformitate cu
dispozițiile formulate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 77/93/CEE de către organismele oficiale
responsabile la care se face trimitere în directiva respectivă.
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