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DIRECTIVA 93/50/CEE A COMISIEI
din 24 iunie 1993
de precizare a anumitor plante care nu sunt incluse în anexa V, partea A la Directiva 77/93/CEE a
Consiliului, ai căror producători sau ale căror antrepozite sau centre de expediere din zonele de producție
se înscriu într-un registru oficial

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 unor organisme dăunătoare plantelor sau
produselor vegetale și față de răspândirea acestora în
Comunitate (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 93/19/CEE (2), în special articolul 6 alineatul (5) și
articolul 6 alineatul (7), a cincea liniuță,
întrucât, având în vedere producția anumitor produse care nu
sunt incluse în anexa V partea A la directiva menționată anterior,
cum ar fi cartofii, alții decât cartofii pentru semințe, sau fructele
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora,
care nu sunt infestați sau infectați cu organismele dăunătoare prevăzute de Directiva 77/93/CEE și având în vedere controlul adecvat al acestei producții de către statele membre, este necesar să se
înscrie producătorii produselor menționate mai sus sau, în cazul
în care este mai convenabil, antrepozitele colective sau centrele de
expediere a acestor produse într-un registru oficial local, regional
sau național;

enumerate în anexa la prezenta directivă sunt înregistrate într-un
registru oficial local, regional sau național.
Articolul 2
(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive la data prevăzută în articolul 3 alineatul (1) din Directiva
91/683/CEE a Consiliului (3). Statele membre informează de
îndată Comisia cu privire la aceasta.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
procedura de realizare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre 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 3

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

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 1993.
Pentru Comisie

Articolul 1

René STEICHEN

Statele membre se asigură că producătorii sau depozitele colective
ori centrele de distribuție din zonele de producție a produselor

(1) JO L 26, 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 96, 22.4.1993, p. 33.

Membru al Comisiei

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

Tuberculi de Solanum tuberosum L., alții decât cartofii de sămânță.

2.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora.
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