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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

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

întrucât, în ceea ce privește plantele, produsele și obiectele vegetale care provin din afara Comunității și care au trecut cu succes
de controalele fitosanitare necesare la prima intrare în Comunitate, trebuie atașat, de asemenea, un pașaport fitosanitar, cu același
scop;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,
întrucât trebuie să se prevadă o formă standardizată a diferitelor
tipuri de plante sau produse vegetale;
având în vedere Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protejare față de introducerea în
Comunitate a anumitor organisme dăunătoare plantelor sau
produselor vegetale și față de răspândirea acestora în interiorul
Comunității (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 92/10/CEE (2), în special articolul 2 alineatul (1) litera (f)
al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (4),

întrucât punerea în aplicare a sistemului fitosanitar în Comunitate ca zonă fără frontiere interne necesită controale fitosanitare
ale produselor comunitare periculoase înainte de punerea lor în
circulație în cadrul Comunității; întrucât locul cel mai potrivit
pentru realizarea controalelor este locul de producție al producătorilor înregistrați într-un registru oficial;

întrucât, în cazul în care rezultatul controalelor este satisfăcător,
în loc de certificatul fitosanitar utilizat în comerțul internațional
trebuie anexat plantelor, ambalajului sau vehiculului care le transportă un pașaport fitosanitar adaptat la tipul de produs, pentru a-i
asigura libera circulație în cadrul Comunității sau în cadrul zonelor pentru care este valabil;

(1) JO L 26, 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 70, 17.3.1992, p. 27.

întrucât, cu toate acestea, în timpul unei faze inițiale trebuie utilizat un sistem care să folosească un pașaport fitosanitar
simplificat pentru a face posibilă, de la 1 ianuarie 1993, circulația
plantelor, produselor sau a altor obiecte vegetale; întrucât acest
sistem va fi reanalizat pe baza unei evaluări a experienței dobândite în timpul fazei menționate;

întrucât, în cazul în care un pașaport fitosanitar trebuie înlocuit
cu altul, trebuie stabilită o marcă specială pentru pașaportul de
înlocuire;

întrucât, cu scopul de a se asigura ca circulația plantelor, a
produselor sau a altor obiecte vegetale să fie supravegheată în
mod adecvat de către statele membre, este necesar să se stabilească proceduri mai detaliate și uniforme pentru eliberarea și
înlocuirea pașapoartelor fitosanitare;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în
conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
(1) Statele membre se asigură de îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (2) în cazul în care pașaportul fitosanitar prevăzut
la articolul 2 alineatul (1) litera (f) primul paragraf din Directiva
77/93/CEE a Consiliului este elaborat de către autoritățile oficiale
responsabile în scopul utilizării în conformitate cu prevederile
articolelor 2 și 3 din prezenta directivă.
(2) În sensul alineatului (1), trebuie îndeplinite următoarele
condiții:
(a) pașaportul fitosanitar include o etichetă oficială și un
document de însoțire care conține informațiile necesare prevăzute în anexa la prezenta directivă. Eticheta nu a fost anterior utilizată și este din material adecvat. Este autorizată
utilizarea etichetelor autocolante oficiale. „Documentul de
însoțire” înseamnă orice document folosit în mod normal în
scopuri comerciale. Documentul nu este obligatoriu în cazul
în care informațiile necesare sunt menționate pe etichetă în
conformitate cu anexa;
(b) informațiile necesare sunt de preferință tipărite și sunt redactate în cel puțin una din limbile oficiale ale Comunității;
(c) în ceea ce privește pașaportul fitosanitar pentru tuberculii de
Solanum tuberosum L. destinați plantării, se utilizează eticheta
oficială prevăzută de Directiva 66/403/CEE a Consiliului (1).
Conformitatea cu prevederile care reglementează introducerea
cartofilor de sămânță și circulația lor în cadrul unei zone protejate recunoscute în ceea ce privește organismele dăunătoare
pentru cartofii de sămânță se menționează fie pe etichetă, fie
pe orice alt document comercial.
(3) Statele membre solicită ca, în cazul în care pașaportul fitosanitar este compus din etichetă și documentul de însoțire:
(a) partea din pașaportul fitosanitar care constă în etichetă să furnizeze cel puțin detaliile necesare în conformitate cu
punctele 1-5 din anexă și
(b) partea din pașaportul fitosanitar care constă în documentul de
însoțire să furnizeze cel puțin detaliile necesare în
conformitate cu punctele 1-10 din anexă.
(4) Alte detalii, altele decât cele prevăzute în anexă, relevante în
sensul etichetării în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a
Consiliului (2), Directiva 92/33/CEE a Consiliului (3) sau Directiva
92/34/CEE a Consiliului (4), pot fi de asemenea furnizate în același
document de însoțire, dar sunt separate în mod clar de informațiile
prevăzute de anexă.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO 125, 11.7.1966, p. 2320/66.
JO L 376, 31.12.1991, p. 21.
JO L 157, 10.6.1992, p. 1.
JO L 157, 10.6.1992, p. 10.

59
Articolul 2

(1) Statele membre se asigură ca condițiile prevăzute la alineatul (2) să fie îndeplinite la elaborarea, tipărirea și depozitarea unui
pașaport fitosanitar.

(2) Pașaportul fitosanitar este elaborat, tipărit și/sau depozitat fie
direct de autoritățile oficiale responsabile prevăzute la articolul 1
alineatul (1), fie – sub controlul acestora – de către producătorul
prevăzut la articolul 6 alineatul (4) al treilea paragraf, ori persoana
prevăzută la articolul 10 alineatul (3) a doua liniuță, sau importatorul prevăzut la articolul 12 alineatul (6) al doilea paragraf din
Directiva 77/93/CEE.

Articolul 3

(1) Statele membre se asigură de îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (2) la eliberarea și atașarea pașaportului fitosanitar la plante, la produse sau alte obiecte vegetale, la ambalaj sau la
vehiculele care le transportă.

Eliberarea pașaportului fitosanitar include elaborarea sa, în special completarea informațiilor, precum și acțiunile necesare pentru a face pașaportul disponibil pentru a fi utilizat de către solicitant.

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile oficiale responsabile prevăzute la articolul 1 alineatul (1), fără a aduce atingere prevederilor stabilite de Directiva 77/93/CEE:
(a) se asigură că producătorul, persoana sau importatorul prevăzuți la articolul 2 alineatul (2) le adresează cererea de eliberare a pașaportului fitosanitar sau de înlocuire a pașaportului
fitosanitar;
(b) determină, în cazul în care este necesar, pe baza examinărilor
prevăzute la articolul 6 alineatele (1), (2) și (3) din Directiva
77/93/CEE și întreprinse în conformitate cu prevederile
articolului 10 alineatul (3) sau articolului 12 alineatul (6) din
respectiva directivă, restricțiile aplicabile plantelor, produselor
sau altor obiecte vegetale și, prin urmare, valabilitatea
teritorială a pașaportului fitosanitar, sau determină înlocuirea
respectivului pașaport fitosanitar, precum și informațiile care
trebuie completate.
În cazul în care producătorul, persoana sau importatorul
prevăzut la articolul 2 alineatul (2) intenționează să expedieze
o plantă, un produs sau un alt obiect vegetal într-o zonă protejată în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) din
directiva menționată anterior pentru care nu are un pașaport
fitosanitar valabil, autoritățile oficiale competente menționate
procedează la acțiunile necesare și determină în consecință
dacă produsul se califică pentru zona protejată în cauză.
Autoritățile oficiale competente menționate se asigură ca
producătorul, persoana sau importatorul prevăzut(ă) la
articolul 2 alineatul (2) să le comunice intenția menționată
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anterior într-un termen rezonabil înainte de expediere și
depun simultan cererea pentru pașaportul fitosanitar respectiv;
(c) se asigură de completarea informațiilor, fie numai cu majuscule în cazul în care pașaportul fitosanitar este un formular
tip, fie cu majuscule sau numai redactat în toate celelalte
cazuri. Denumirea botanică a plantelor sau a produselor vegetale este indicată cu caractere latine; modificările sau
ștersăturile necertificate duc la anularea respectivului pașaport
fitosanitar;
(d) se asigură că, în cazul în care o plantă, un produs sau un alt
obiect vegetal a primit calificarea lor pentru o anumită zonă
protejată (anumite zone protejate), codul corespunzător respectivei (respectivelor) zone este indicat pe pașaportul fitosanitar, lângă marcajul distinct „ZP” (zona protecta) care indică
faptul că respectivul pașaport fitosanitar acoperă o plantă, un
produs sau un alt obiect vegetal calificat pentru o anumită
zonă protejată (anumite zone protejate);
(e) se asigură că, în cazul în care un pașaport fitosanitar trebuie
eliberat pentru o plantă, pentru un produs sau un alt obiect
vegetal care provin din afara Comunității, se utilizează pașaportul fitosanitar, cu menționarea numelui țării de origine
sau, în cazul în care este necesar, numele țării de expediție a
respectivului pașaport fitosanitar;
(f) se asigură că, în cazul în care un pașaport fitosanitar trebuie
înlocuit cu un alt pașaport fitosanitar, se utilizează pașaportul fitosanitar prevăzut la articolul 1 alineatul (1); codul pentru producătorul sau importatorul înregistrat inițial este menționat pe respectivul pașaport fitosanitar, lângă marcajul
distinct „RP” („pașaport de înlocuire”) care indică faptul că respectivul pașaport fitosanitar înlocuiește un alt pașaport fitosanitar;
(g) în funcție de locul fizic de depozitare al respectivului pașaport
fitosanitar, fie expediază pașaportul fitosanitar, fie autorizează
producătorul, persoana sau importatorul prevăzut(ă) la
articolul 2 alineatul (2) să îl utilizeze corespunzător;
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neatul (2), plantelor, produselor sau altor obiecte vegetale,
ambalajului sau vehiculelor care le transportă, astfel încât să
nu poată fi refolosită.

Articolul 4
Sistemul de utilizare a pașaportului fitosanitar prevăzut la
articolul 1 alineatul (1) se revizuiește până la 30 iunie 1994.
Pașaportul fitosanitar prevăzut la articolul 1 alineatul (2) litera (c)
este utilizat pentru o perioadă care expiră la 30 iunie 1993.

Articolul 5
(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive la data prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Directiva
91/683/CEE a Consiliului (1). Statele membre informează de
îndată Comisia cu privire la aceasta.
(2) Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin
o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de îndată toate dispozițiile de
drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 6
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 1992.
Pentru Comisie

(h) se asigură ca partea din pașaportul fitosanitar care constă în
etichetă să fie atașată, sub responsabilitatea producătorului, a
persoanei sau a importatorului prevăzut(ă) la articolul 2 ali-

Ray MAC SHARRY

Membru al Comisiei

(1) JO L 376, 31.12.1991, p. 29.
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ANEXĂ
INFORMAȚII NECESARE

1.

„Pașaport fitosanitar CEE”.

2.

Indicarea codului statului membru CE.

3.

Indicarea autorității oficiale competente sau a codului acesteia.

4.

Numărul de înregistrare.

5.

Numărul de individual de ordine, de săptămână sau de lot.

6.

Denumirea botanică.

7.

Cantitatea.

8.

Marcajul distinct „ZP” pentru valabilitatea teritorială a pașaportului și, în cazul în care este necesar, numele zonei
(zonelor) protejate pentru care se califică produsul.

9.

Marcajul distinct „RP” în cazul înlocuirii unui pașaport fitosanitar și, în cazul în care este necesar, codul
producătorului sau importatorului inițial înregistrați.

10.

În cazul în care este necesar, numele țării de origine sau de expediere, în cazul produselor care provin din țări
terțe.
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