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DIRECTIVA 2005/17/CE A COMISIEI
din 2 martie 2005
de modificare a anumitor dispoziții ale Directivei 92/105/CEE privind pașapoartele fitosanitare
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(6)

Sistemul fondat pe utilizarea etichetelor menționate anterior va fi reexaminat până la 31 decembrie 2006 pentru a
se lua în considerare experiența dobândită.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu
avizul comitetului permanent fitosanitar,

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),
în special articolul 2 alineatul (1) litera (f) paragraful al doilea și
articolul 10 alineatul (1) paragraful al doilea,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
întrucât:
Directiva 92/105/CEE se modifică după cum urmează:
(1)

Directiva 92/105/CEE a Comisiei din 3 decembrie 1992 de
stabilire a unui grad de standardizare pentru pașapoartele
fitosanitare utilizate pentru circulația anumitor plante, produse sau alte obiecte vegetale în cadrul Comunității și de
stabilire a procedurilor detaliate de eliberare a acestor
pașapoarte și a condițiilor și procedurilor detaliate de
înlocuire (2) prevede anumite proceduri privind eliberarea
pașapoartelor fitosanitare.

(2)

Ar trebui introduse noi dispoziții pentru a recunoaște ca
pașapoarte fitosanitare etichetele eliberate în conformitate
cu dispozițiile comunitare aplicabile comercializării anumitor semințe certificate, care respectă criteriile Directivei
2000/29/CE.

(3)

S-a constatat că numeroase state membre utilizează deja
etichete care nu conțin mențiunea „pașaport fitosanitar CE”
pentru campania 2004-2005. Este necesar să se stabilească
norme pentru utilizarea etichetelor pe parcursul unei perioade de tranziție.

(4)

(5)

În temeiul Directivei 92/105/CEE, pașapoartele fitosanitare
trebuie să conțină anumite informații, în special expresia
„pașaport fitosanitar CEE”. Or, de la adoptarea Tratatului
privind Uniunea Europeană, Comunitatea a devenit
„Comunitatea Europeană”, care se prescurtează „CE”; prin
urmare este necesar să se înlocuiască expresia menționată
anterior cu „pașaport fitosanitar CE”.

Directiva 92/105/CEE ar trebui modificată în consecință.

(1) JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2004/102/CE (JO L 309, 6.10.2004, p. 9).
(2) JO L 4, 8.1.1993, p. 22.

1. Articolul 1 alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(a) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) pentru tuberculii de Solanum tuberosum L., destinați
plantării, menționați la punctul 18.1 de la anexa IV
partea A capitolul II la Directiva 2000/29/CE a Consiliului (*), eticheta oficială, specificată la anexa III la
Directiva 2002/56/CE a Consiliului (**), poate fi utilizată în locul unui pașaport fitosanitar, cu condiția ca
aceasta să ateste respectarea condițiilor definite la
articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/29/CE
(după 31 decembrie 2005, această etichetă va trebui
să poarte mențiunea «pașaport fitosanitar CE»); este
necesar să se indice pe etichetă sau pe orice alt
document comercial conformitatea cu dispozițiile
care reglementează introducerea tuberculilor de
Solanum tuberosum L. destinați plantării într-o zonă
protejată împotriva dăunătorilor specifici tuberculilor
în cauză, precum și circulația acestora în interiorul
zonei în cauză.
(*) JO L 169, 10.7.2000, p. 1.
(**) JO L 193, 20.7.2002, p. 60.”;

(b) se adaugă literele (d), (e) și (f) următoare:
„(d) pentru semințele de Helianthus annuus L., menționate
la punctul 26 de la anexa IV partea A capitolul II la
Directiva 2000/29/CE, eticheta oficială, specificată la
anexa IV la Directiva 2002/57/CE a Consiliului (*),
poate fi utilizată în locul unui pașaport fitosanitar, cu
condiția ca eticheta în cauză să ateste respectarea condițiilor definite la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/29/CE (după 31 august 2005, această etichetă va trebui să poarte mențiunea «pașaport
fitosanitar CE»);
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(e) pentru semințele de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. și Phaseolus L., menționate la
punctele 27 și 29 de la anexa IV partea A capitolul II
la Directiva 2000/29/CE, eticheta oficială, specificată
la anexa IV partea A la Directiva 2002/55/CE a Consiliului (**), poate fi utilizată în locul unui pașaport
fitosanitar, cu condiția ca eticheta în cauză să ateste
respectarea condițiilor definite la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/29/CE (după 31 august
2005, această etichetă va trebui să poarte mențiunea
«pașaport fitosanitar CE»);

(f) pentru semințele de Medicago sativa L., menționate la
punctele 28.1 și 28.2 de la anexa IV partea A
capitolul II la Directiva 2000/29/CE, eticheta oficială,
specificată la anexa IV partea A la Directiva
66/401/CEE a Consiliului (***), poate fi utilizată în
locul unui pașaport fitosanitar, cu condiția ca eticheta
în cauză să ateste respectarea condițiilor definite la
articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/29/CE
(după 31 august 2005, această etichetă va trebui să
poarte mențiunea «pașaport fitosanitar CE»).

03/vol. 62
Articolul 2

Sistemul fondat pe utilizarea etichetelor menționate la articolul 1
alineatul (1) va fi reexaminat până la 31 decembrie 2006.

Articolul 3
(1) Statele membre adoptă și publică până la 14 mai 2005 actele
cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Acestea aplică dispozițiile în cauză de
la 15 mai 2005.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4
(*) JO L 193, 20.7.2002, p. 74.
(**) JO L 193, 20.7.2002, p. 33.
(***) JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.”

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5
2. Articolul 4 se elimină.

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

3. Punctul 1 din anexă se înlocuiește cu următorul text:

Adoptată la Bruxelles, 2 martie 2005.

„1. «Pașaportul fitosanitar CE» (pe o perioadă de tranziție care
expiră la 1 ianuarie 2006, poate fi utilizată expresia «pașaport fitosanitar CEE»).”

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei

