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Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul
său.

DECIZIA COMISIEI

►B

din 9 aprilie 2003
de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare de la anumite dispoziții ale
Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării,
cu excepția semințelor, originare din Argentina
[notificată cu numărul C(2003) 1183]
(2003/248/CE)
(JO L 93, 10.4.2003, p. 28)
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▼B
DECIZIA COMISIEI
din 9 aprilie 2003
de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare de
la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru
plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării, cu excepția
semințelor, originare din Argentina
[notificată cu numărul C(2003) 1183]
(2003/248/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000
privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a
unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și
împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2003/22/CE a Comisiei (2), în special
articolul 15 alineatul (1),
având în vedere cererea prezentată de Franța,
întrucât:
(1)

În temeiul Directivei 2000/29/CE, plantele de căpșuni (Fragaria
L.) destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din țări
neeuropene altele decât țările mediteraneene, Australia, Noua
Zeelandă, Canada și statele continentale din Statele Unite ale
Americii nu pot fi, în principiu, introduse în Comunitate. Cu
toate acestea, directiva menționată anterior permite derogări de
la această regulă, cu condiția să nu existe nici un risc de
răspândire a organismelor dăunătoare.

(2)

În Argentina, înmulțirea plantelor de Fragaria L. destinate
plantării, cu excepția semințelor, din plante furnizate de un stat
membru, a devenit o practică curentă. Plantele astfel produse sunt
exportate mai apoi către Comunitate pentru a fi plantate în
vederea producerii de fructe.

(3)

Începând cu anul 1993, prin decizii succesive, ultima dată prin
Decizia 2001/441/CE a Comisiei (3), derogări de la anumite
dispoziții ale Directivei 2000/29/CE pentru plantele de Fragaria
L. destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din
Argentina, au fost autorizate pe perioade limitate și cu respectarea
anumitor condiții specifice.

(4)

Circumstanțele care justifică aceste derogări sunt actuale și nici o
informație nouă nu motivează revizuirea condițiilor specifice.

(5)

Statele membre ar trebui deci autorizate să acorde derogări pe
perioade limitate și sub rezerva aplicării unor condiții specifice.

(6)

Autorizația de a acorda derogări ar trebui să ia sfârșit dacă s-ar
stabili că condițiile specifice enunțate în prezenta decizie nu sunt
suficiente pentru prevenirea introducerii organismelor dăunătoare
în Comunitate sau că nu au fost respectate.

(1) JO L 169, 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 78, 25.3.2003, p. 10.
(3) JO L 155, 12.6.2001, p. 15.

2003D0248 — RO — 03.02.2011 — 002.001 — 3
▼B
(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu
avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Statele membre sunt autorizate să prevadă derogări de la articolul 4
alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE în ceea ce privește interdicțiile
menționate la punctul 18 din partea A din anexa III la această directivă
pentru plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării, cu excepția
semințelor, originare din Argentina (denumite în continuare „plantele”).
▼M2
Autorizația de a prevedea derogări menționată la alineatul (1) (denumită
în continuare „autorizația”) trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile
prevăzute de anexele I, II și IV din Directiva 2000/29/CE, condițiile
prevăzute de anexa la prezenta decizie și nu se aplică decât plantelor
introduse în Uniune în cursul perioadei 1 iunie-30 septembrie a fiecărui
an.
▼B
Articolul 2
Statele membre furnizează Comisiei și celorlalte state membre, înainte
de 30 noiembrie din anul de import:
(a) informații privind cantitățile importate în temeiul prezentei decizii și
(b) un raport tehnic detaliat al inspecțiilor oficiale menționate la punctul
5 din anexă.
Comisiei și celorlalte state membre li se transmite de orice stat membru
în care se plantează plantele după import, înainte de 31 martie din anul
care urmează importului, un raport tehnic detaliat privind inspecțiile
oficiale și testele menționate la punctul 8 din anexă.
Articolul 3
Statele membre comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state
membre toate cazurile în care loturile introduse pe teritoriile lor în
temeiul prezentei decizii au fost neconforme cu condițiile menționate
de prezenta decizie.
▼M2
Articolul 3a
Prezenta decizie expiră la 30 septembrie 2020.
▼B
Articolul 4
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
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ANEXĂ
Condiții specifice care se aplică plantelor de căpșuni (Fragaria L.) destinate
plantării, cu excepția semințelor, originare din Argentina, care beneficiază
de derogările prevăzute la articolul 1 din prezenta decizie
1.

Plantele sunt destinate producției de fructe în Comunitate și:
(a) au fost produse exclusiv din plante-mamă care au fost importate dintr-un
stat membru și certificate în conformitate cu un regim de certificare
aprobat de un stat membru;
(b) au fost cultivate pe soluri:
— situate într-o zonă izolată de producția comercială de căpșuni,
— situate la cel puțin un kilometru de cultura cea mai apropiată de
căpșuni care sunt destinați producției de fructe sau de stoloni și nu
îndeplinesc condițiile prezentei decizii,
— situate la cel puțin 200 de metri de orice alte plante din genul
Fragaria care nu îndeplinesc condițiile prezentei decizii și
— care, după îndepărtarea culturilor precedente și înainte de plantarea
plantelor, fie au fost testate oficial conform metodelor adecvate și au
fost recunoscute indemne de organisme dăunătoare, în special
Globodera pallida (Stone) Behrens și Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens, fie au fost tratate în așa fel încât solul să
fie indemn de organismele menționate anterior;
(c) au fost supuse, cel puțin de trei ori în cursul sezonului de vegetație
suplimentară și din nou înainte de exportare, unui control oficial, de
către serviciile argentiniene de protecție fitosanitară, cu scopul de a
cerceta prezența organismelor dăunătoare enumerate în partea A din
anexele I și II la Directiva 2000/29/CE și în special a organismelor
următoare:
— Aphelenchoides besseyi Christie,

▼M2

__________

▼B
— Globodera pallida (Stone) Behrens
— Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
— Naupactus leucoloma (Boheman)
— Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,
— virusul făinării căpșunului,
— virusul îngălbenirii căpșunului,
— streak ilavirus,
— Xanthomonas fragariae Kennedy și King,
— Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populații neeuropene)
și de orice alt organism dăunător a cărui prezență nu a fost constatată în
Comunitate, cum sunt:
— Dendrophoma obscurans,
— Fusarium oxysporum f.sp. fragariae,
— Loxostege similalis,
— Pratylenchus zeae,
— Rhizoctonia fragariae
și au fost de fiecare dată declarate indemne de organismele menționate
anterior;
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(d) înainte de exportare:
— au fost separate de sol sau de alt mediu de cultură aderent,
— au fost curățate (nu prezintă deșeuri vegetale) și nu prezintă flori și
fructe.
2.

Plantele sunt însoțite de un certificat fitosanitar eliberat în Argentina, în
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (1) din
Directiva 2000/29/CE, pe baza examinării prevăzute de directiva menționată
anterior.
Certificatul indică:
— la rubrica „Tratament de dezinfestare și/sau dezinfecție”, modalitățile în
care s-au efectuat ultimul sau ultimele tratamente înaintea exportării,
— la rubrica „Declarații suplimentare”, mențiunea „Prezentul lot înde
plinește condițiile din Decizia 2003/248/CE a Comisiei”, precum și
numele varietății și regimul de certificare al statului membru cu care
au fost certificate plantele-mamă.

3.

Plantele sunt introduse prin punctele de intrare indicate în scopul autorizării
de către statul membru în care se găsesc.
Punctele de intrare, precum și numele și adresa organismului oficial
menționat de Directiva 2000/29/CE, responsabil de fiecare punct de intrare
sunt notificate Comisiei într-un termen suficient de lung înaintea exportului
și, la cerere, sunt puse la dispoziția celorlalte state membre.
Atunci când introducerea plantelor în Comunitate are loc într-un stat
membru altul decât statul membru care beneficiază de autorizație, orga
nismele oficiale responsabile din statul membru în care are loc introducerea
le informează pe cele din statul membru care beneficiază de autorizație și
cooperează cu acestea pentru a se asigura că prezenta decizie este respectată.

4.

Înainte de introducerea plantelor în Comunitate, importatorul este informat
oficial de condițiile menționate la punctele 1-6.
Importatorul menționat anterior notifică organismelor oficiale responsabile
din statul membru unde are loc introducerea despre detaliile fiecărei intro
duceri într-un termen suficient de lung înaintea importului, indicând:
— tipul de material,
— cantitatea de plante,
— data prevăzută a introducerii în Comunitate,
— punctul prevăzut de intrare în Comunitate,
— numele, adresa și localizarea punctelor de depozitare a plantelor sub
control oficial în așteptarea rezultatelor inspecțiilor menționate la
punctul 5 sau a punctelor menționate la punctul 6 în care plantele
trebuie plantate după ce vor fi inspecțiile și testele menționate la
punctul 5.
Importatorul informează organismele oficiale responsabile în cauză despre
orice modificare a detaliilor menționate la prezentul punct, de îndată ce ia
cunoștință de aceasta.
Comisia este informată de îndată de către statul membru în cauză despre
detaliile menționate la prezentul punct, precum și de orice modificare a
acestor detalii.
Organismului oficial responsabil îi sunt comunicate de către importator
locațiile menționate la punctul 6, în care trebuie plantate plantele, cu cel
puțin două săptămâni înaintea datei la care plantele sunt transportate din
punctele de depozitare.

5.

Inspecțiile, inclusiv testele, după caz, prevăzute la articolul 13 din Directiva
2000/29/CE și la punctul 8 din anexa la prezenta decizie, sunt efectuate de
organismele oficiale responsabile din statele membre care beneficiază de
autorizație, după caz cu ajutorul organismelor oficiale responsabile din
statul membru în care trebuie plantate plantele.
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Pe parcursul acestor inspecții, statul sau statele membre controlează absența
organismelor dăunătoare menționate la punctul 1 litera (c) și, după caz,
efectuează un test în acest sens. Comisiei i se comunică de îndată orice
descoperire a unui organism dăunător. Se iau măsurile adecvate pentru
distrugerea organismelor dăunătoare și, după caz, a plantelor respective.
Fără a aduce atingere supravegherii prevăzute la articolul 21 alineatul (3) a
doua liniuță din Directiva 2000/29/CE, Comisia determină în ce măsură
inspecțiile prevăzute la liniuța menționată anterior se integrează în
programul de inspecție în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) al
cincilea paragraf din directivă.
6.

Plantele nu se plantează decât în locuri declarate și desemnate oficial în
sensul autorizării.
Persoana care are intenția de a planta plantele informează în avans orga
nismele oficiale responsabile din statul membru în care se găsesc punctele de
plantare despre numele și adresa proprietarului acestora.
În cazul în care punctul de plantare se situează într-un stat membru altul
decât cel care beneficiază de autorizație, organismele oficiale responsabile
din statul membru care beneficiază de autorizație le informează pe cele din
statul membru în care trebuie plantate plantele despre numele și adresa
punctelor în care acestea trebuie plantate. Aceste informații sunt transmise
la momentul primirii notificării prealabile din partea importatorului
menționat la punctul 4.

7.

Organismele oficiale responsabile se asigură că toate plantele care nu sunt
plantate în conformitate cu dispozițiile punctului 6 sunt distruse sub
controlul lor.
Registrele în care se precizează numărul de plante distruse sunt ținute la
dispoziția Comisiei.

8.

În cursul sezonului de vegetație suplimentară care urmează importului, o
parte adecvată de plante se supune unei inspecții vizuale de către orga
nismele oficiale responsabile din statul membru în care sunt plantate, la
momentele adecvate, în punctele menționate la punctul 6, în vederea
detectării prezenței unor semne sau simptome ale unui organism dăunător.
În urma acestei inspecții vizuale, orice organism dăunător responsabil de
astfel de semne sau simptome se identifică prin testele adecvate. Orice
plantă care nu a fost găsită indemnă, în cursul inspecțiilor sau testelor
respective, de organismele dăunătoare enumerate la punctul 1 litera (c)
este distrusă de îndată sub controlul organismelor oficiale responsabile.
Comisia este informată de îndată cu privire la aceasta.

