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DIRECTIVE
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/19/UE A COMISIEI
din 6 februarie 2014
de modificare a anexei I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție
împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor
vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii 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 Comunita
te (1), în special articolul 14 al doilea paragraf litera (d),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Din informațiile furnizate de către statele membre a
devenit evident că Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
s-a răspândit și s-a stabilit deja într-o mare parte a teri
toriului Uniunii. Dintr-o evaluare de impact efectuată de
Comisia Europeană s-a concluzionat că nicio măsură de
eradicare a dăunătorului respectiv sau de împiedicare
eficientă a răspândirii acestuia nu este fezabilă.
În plus, există mijloace de control eficiente și durabile
vizând reducerea impactului acestui organism dăunător
asupra producției de porumb, în special punerea în
aplicare a unui sistem de rotație a culturilor.
Prin urmare, nu este necesară stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecție, în conformitate cu Directiva
2000/29/CE cu privire la Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte. În consecință, organismul respectiv nu ar mai
trebui să figureze pe lista organismelor dăunătoare
anexată la directiva respectivă.
Prin urmare, anexa I la Directiva 2000/29/CE ar trebui
modificată în consecință.
Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

(1) JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexa I la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu
anexa la prezenta directivă.
Articolul 2
Statele membre adoptă și publică, până la 31 mai 2014 cel
târziu, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare conformării cu prezenta directivă. Statele membre
comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 1 iunie
2014.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 februarie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Anexa I la Directiva 2000/29/CE se modifică după cum urmează:
la litera (a) din secțiunea II a părții A, se elimină punctul 0.1.
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