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DIRECTIVA CONSILIULUI
din 9 decembrie 1974
privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină
(74/647/CEE)
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolele 43 și 100,

membre trebuie să poată adopta dispoziții suplimentare sau mai
stricte dacă este necesar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

având în vedere propunerea Comisiei,
Articolul 1
având în vedere avizul Adunării (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

Prezenta directivă se referă la măsurile minime care urmează să fie
luate în statele membre pentru combaterea tortricidelor frunzei la
garoafele de grădină și pentru prevenirea răspândirii acestora.

întrucât producția de garoafe de grădină deține un rol important
în agricultura Comunității;

Articolul 2

întrucât productivitatea garoafei de grădină este amenințată
permanent de organisme dăunătoare;

În sensul prezentei directive, prin „tortricidele frunzei la garoafa de
grădină” se înțeleg tortricidele mediteraneene la garoafa de grădină (Cacoecimorpha pronubana Hb) și tortricidele sud-africane la
garoafa de grădină [Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.].

întrucât, prin protejarea cultivării garoafei de grădină împotriva
acestor organisme dăunătoare, se menține nu numai capacitatea
de producție, dar se și mărește productivitatea agricolă;

Articolul 3

întrucât măsurile de protecție pentru prevenirea introducerii organismelor dăunătoare în statele membre individuale ar avea numai
un efect limitat dacă aceste organisme nu ar fi controlate simultan
și metodic în întreaga Comunitate și răspândirea lor nu ar fi
prevenită;

(1) Statele membre prevăd ca garoafele de grădină (Dianthus L.) să
fie puse în circulație numai dacă nu sunt contaminate de tortricide
și ca acele culturi de garoafe de grădină contaminate de tortricide
să fie tratate astfel încât garoafele de grădină obținute din acestea
să nu mai fie contaminate în momentul punerii în circulație.

întrucât cele mai dăunătoare organisme pentru garoafa de grădină
sunt tortricidele frunzei mediteraneene și sud-africane;

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), florile tăiate de garoafe
de grădină ușor contaminate de tortricide pot fi puse în circulație
de la 16 octombrie la 30 aprilie.

întrucât aceste organisme au apărut în mai multe state membre;
Articolul 4
întrucât există un risc permanent pentru cultivarea garoafei de
grădină pe întreg teritoriul Comunității dacă nu sunt luate măsuri
eficiente pentru combaterea acestor organisme dăunătoare și pentru prevenirea răspândirii lor;
întrucât, pentru a eradica aceste organisme dăunătoare, trebuie
adoptate dispoziții minime pentru Comunitate; întrucât statele

Statele membre interzic deținerea tortricidelor la garoafa de
grădină.

Articolul 5
(1) Statele membre pot autoriza:

(1) JO C 93, 7.8.1974, p. 87.
(2) JO C 116, 30.9.1974, p. 49.

(a) derogări de la măsurile prevăzute la articolele 3 și 4 pentru
scopuri științifice, teste sau lucrări de selecție;
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(b) fără a aduce atingere articolului 3, florile tăiate de garoafe de
grădină ușor contaminate de tortricidele de pe frunzele
garoafei de grădină să poată fi puse în circulație de la 1 mai la
15 octombrie.
(2) Statele membre se asigură că autorizațiile prevăzute la alineatul (1) sunt acordate numai dacă prin controale corespunzătoare
se garantează că acestea nu prejudiciază combaterea tortricidelor
la garoafa de grădină și că nu creează riscul răspândirii acestor
organisme dăunătoare.
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Articolul 7

Statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a se
conforma a prezentei directive în decurs de cel mult un an de la
notificarea sa și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 8
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Articolul 6
Statele membre pot adopta dispoziții suplimentare sau mai stricte
pentru combaterea tortricidelor la garoafa de grădină sau pentru
prevenirea răspândirii acestora, în măsura în care aceste dispoziții
sunt necesare pentru combatere sau pentru prevenire.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 1974.
Pentru Consiliu
Președintele
Ch. BONNET

