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DIRECTIVA 92/90/CEE A COMISIEI
din 3 noiembrie 1992
de stabilire a anumitor obligații pentru producătorii și importatorii de plante, de produse vegetale sau de
alte obiecte, precum și a modalității de înregistrare a acestora
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,

având în vedere Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecție 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 a Comisiei (2), în special articolul 6
alineatul (7) a patra liniuță și articolul 6 alineatul (8),

întrucât, în vederea aplicării regimului fitosanitar comunitar în
Comunitate ca spațiu fără frontiere interioare, este necesar ca
produsele comunitare susceptibile de a prezenta un risc în acest
domeniu să fie supuse unor controale fitosanitare înainte de a fi
puse în circulație în interiorul Comunității; întrucât spațiul cel mai
adecvat pentru efectuarea acestor controale este locul de
desfășurare a activității producătorilor înregistrați într-un registru
oficial;

întrucât, în scopul obținerii unor plante și produse vegetale sau a
altor obiecte necontaminate de organismele dăunătoare menționate de Directiva 77/93/CEE și pentru a permite un control corespunzător al statelor membre asupra acestei producții, este necesară stabilirea unor norme suplimentare privind înregistrarea
producătorilor și a altor persoane care vor fi înregistrate într-un
registru oficial, precum și a anumitor obligații detaliate și – prin
urmare – uniforme pe care trebuie să le îndeplinească producătorii
de plante, de produse vegetale sau de alte produse;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în
conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

sau la articolul 12 alineatul (6) al doilea paragraf din Directiva
77/93/CEE, în conformitate cu o procedură de înregistrare
corespunzătoare.
(2) Statele membre asigură înregistrarea cererii menționate la
alineatul (1) de către organismele oficiale responsabile, la primirea acesteia, într-un registru oficial de cereri, precum și verificarea
informațiilor oferite în formularul de cerere.
(3) Organismele oficiale responsabile realizează înregistrarea
tuturor producătorilor, magazinelor colective, a centrelor de expediere, a altor persoane sau a importatorilor, în sensul alineatului (1), în registrul oficial menționat la același alineat, cu un număr
individual de înregistrare care permite identificarea acestora, după
ce s-a stabilit că producătorul, magazinul colectiv, centrul de
expediere, o altă persoană sau importatorul este dispus și are
capacitatea de a îndeplini obligațiile menționate la articolul 2
alineatele (2) și (3) și la articolul 3.
(4) În cazul în care în urma examinării prevăzute la alineatul (2)
se constată că obligațiile stabilite la articolul 2 alineatul (2) nu vor
fi îndeplinite, organismele oficiale responsabile nu vor face înregistrarea producătorului, a magazinului colectiv, a centrului de
expediere, a unei alte persoane sau a importatorului în registrul
oficial menționat la alineatul (1), până când condițiile prevăzute
la alineatul (3) vor fi îndeplinite.
(5) Statele membre asigură modificarea înregistrării făcute sau, în
cazul în care este cazul, efectuarea unei noi înregistrări, în cazul
în care producătorul, magazinul colectiv, centrul de expediere, o
altă persoană sau importatorul, în sensul alineatului (1), decide să
desfășoare și alte activități pe lângă cele cu care a fost înregistrat
inițial sau activități care le înlocuiesc pe acestea.
(6) Statele membre asigură adoptarea măsurilor necesare de către
organismele oficiale responsabile, în cazul în care obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) și, după caz, la articolul 2
alineatul (3) și la articolul 3 nu mai sunt îndeplinite.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
(1) Statele membre asigură depunerea unei cereri de înregistrare
într-un registru oficial la organismele oficiale responsabile, în
sensul Directivei 77/93/CEE de către producătorul, magazinul
colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau importatorul
menționat la articolul 6 alineatul (4) al treilea paragraf, respectiv
la articolul 6 alineatul (5), articolul 10 alineatul (3) a doua liniuță
(1) JO L 26, 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 70, 17.3.1992, p. 27.

(7) Orice măsură luată în temeiul alineatului (6) este anulată în
cazul în care se stabilește că este posibil ca producătorul,
magazinul colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau
importatorul să îndeplinească pe viitor cerințele și condițiile
prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 2
(1) Statele membre asigură ca prin modalitatea de înregistrare
prevăzută la articolul 1 să fie impuse producătorului, magazinului
colectiv, centrului de expediere, unei alte persoane sau
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importatorului obligațiile stabilite la alineatul (2), fără a aduce
atingere obligațiilor menționate la alineatul (3) și la articolul 3.
(2) Obligațiile menționate la alineatul (1), impuse fără a aduce
atingere obligațiilor deja prevăzute de Directiva 77/93/CEE, sunt
următoarele:
(a) menținerea unei evidențe actualizate cu privire la locațiile în
care se cultivă, se produc, se depozitează, se păstrează sau se
utilizează plante, produse vegetale sau alte produse de către
producătorul, magazinul colectiv, centrul de expediere, o altă
persoană sau importatorul menționat la articolul 1
alineatul (1) sau în care acestea se găsesc;
(b) întocmirea unor dosare în scopul punerii la dispoziția organismelor oficiale responsabile a unor informații complete cu
privire la plante, produse vegetale sau alte obiecte:
— cumpărate pentru a fi depozitate sau cultivate în această
locație;
— în curs de producție sau
— expediate către terți,
și păstrarea documentelor referitoare la acestea cel puțin timp
de un an;
(c) menținerea unei legături permanente cu organismele oficiale
responsabile sau desemnarea unei alte persoane în acest scop,
care să aibă pregătire tehnică în domeniul producției vegetale
și al aspectelor fitosanitare legate de aceasta;
(d) efectuarea unor observații vizuale în cursul perioadei de
creștere a plantelor, ori de câte ori este necesar, la momentul
adecvat și în conformitate cu liniile directoare formulate de
către organismele oficiale responsabile;
(e) asigurarea accesului la locație al persoanelor desemnate să
acționeze în numele organismelor oficiale responsabile, în
special pentru efectuarea de controale și/sau prelevarea de
probe și pentru verificarea dosarelor menționate la litera (b) și
a documentelor conexe;
(f) în general, să coopereze cu organismele oficiale responsabile.
(3) Pentru a facilita evaluarea condiției fitosanitare a
amplasamentului pot fi stabilite și alte obligații cu caracter general,
în conformitate cu dispozițiile naționale; aceste obligații iau în
considerare condițiile specifice de producție și, după caz, condițiile
de import și în special tipul culturii, locația acesteia, suprafața și
gestionarea acesteia, personalul și echipamentul disponibile.
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Articolul 3

Producătorul, magazinul colectiv, centrul de expediere, o altă
persoană sau importatorul înregistrat este supus, la solicitarea
organismelor oficiale responsabile, unor obligații speciale privind
evaluarea sau ameliorarea condiției fitosanitare a locației, precum
și ocrotirea naturii materialului până la acordarea unui pașaport
fitosanitar în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din
Directiva 77/93/CEE; aceste obligații speciale pot include un
examen de specialitate, prelevarea de probe, operațiuni de izolare,
de epurare, de tratament, de distrugere și de marcare (etichetare)
și orice altă cerință specială prevăzută la anexa IV partea A
secțiunea II sau la anexa IV partea B la Directiva 77/93/CEE, după
caz.

Articolul 4
Statele membre asigură îndeplinirea obligațiilor prevăzute la
articolul 2 alineatul (2), prin efectuarea unei verificări periodice,
cel puțin o dată pe an, a dosarelor și a documentelor conexe
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

Articolul 5
(1) Statele membre pun în aplicare până la data prevăzută la
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 91/683/CEE a Consiliului (1)
actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a
se conforma prezentei directive. Statele membre informează de
îndată Comisia cu privire la aceasta.
(2) Dispozițiile menționate anterior 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.
(3) Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la
dispozițiile naționale 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 noiembrie 1992.
Pentru Comisie
Ray MAC SHARRY

Membru al Comisiei

(1) JO L 376, 31.12.1991, p. 29.

