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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/66 AL COMISIEI
din 16 ianuarie 2019
privind normele referitoare la modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor
oficiale asupra plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pentru a verifica respectarea
normelor Uniunii privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor care
se aplică mărfurilor respective
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind
controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele,
a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE)
nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului,
a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE)
nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului
(Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 22 alineatul (3),
întrucât:
(1)

Controalele oficiale din spațiile de lucru și, dacă este cazul, din alte locuri utilizate de operatorii profesioniști
autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare în conformitate cu articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (2) ar trebui efectuate cel puțin o dată pe an. Acest lucru
este necesar pentru a asigura un control regulat și consecvent al ciclurilor productive ale plantelor relevante,
precum și al ciclului de viață al tuturor organismelor dăunătoare relevante și al vectorilor acestora.

(2)

Frecvența acestor controale ar trebui să ia în considerare inspecțiile cel puțin o dată pe an, precum și eșantionarea
și testarea, dacă este cazul, menționate la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, pentru a se
asigura că toate inspecțiile, toată eșantionarea și toate testările efectuate în temeiul regulamentului respectiv nu se
repetă în temeiul prezentului regulament.

(3)

Dacă este necesar, pe baza unor criterii legate de risc, autoritățile competente pot mări frecvența controalelor
oficiale în spațiile de lucru și, după caz, în alte locuri utilizate de către operatorii profesioniști autorizați să
elibereze pașapoarte fitosanitare în conformitate cu articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(4)

Operatorii profesioniști care au implementat timp de cel puțin doi ani consecutivi un plan de gestionare
a riscurilor legate de organismele dăunătoare în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (UE) 2016/2031
oferă garanții mai fiabile în ceea ce privește nivelul de protecție fitosanitară din spațiile lor de lucru și, dacă este
cazul, din alte locații. Prin urmare, este oportun să se permită autorităților competente să reducă frecvența
controalelor oficiale efectuate la acești operatori la cel puțin o dată la doi ani.

(1) JO L 95, 7.4.2017, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție
împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE)
nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4).
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(5)

Un spațiu de lucru și, după caz, alte locuri utilizate de operatorii profesioniști autorizați să elibereze pașapoarte
fitosanitare în conformitate cu articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 ar trebui să facă
obiectul a cel puțin unui control oficial în plus față de cel menționat la considerentul 1 dacă constituie locul de
origine al plantelor, al produselor vegetale și al altor obiecte, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatele (1),
(2) și (5) din Regulamentul (UE) 2016/2031, care au fost cultivate cel puțin o parte din viață sau care au fost
situate într-o zonă delimitată stabilită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul respectiv și
care sunt susceptibile de a fi infestate de organismul dăunător pentru care fusese stabilită respectiva zonă
delimitată. Respectivul control oficial suplimentar ar trebui să fie efectuat cât mai aproape posibil de momentul
în care aceste plante, produse vegetale și alte obiecte sunt transportate din zona delimitată sau din zona infestată
în zona tampon din respectiva zonă delimitată. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că nu apar riscuri
fitosanitare după un control oficial normal și înainte de deplasarea plantelor, a produselor vegetale și a altor
obiecte în afara zonei delimitate sau din zona infestată în zona tampon.

(6)

Pentru a asigura un nivel adecvat de protecție fitosanitară, precum și o prezentare generală eficace a importurilor
de plante în Uniune și a riscurilor aferente, autoritățile competente, în cazul în care plantele menționate la
articolul 73 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031 sunt importate pe teritoriul Uniunii, ar trebui să
efectueze controale oficiale la prima sosire în Uniune pe cel puțin 1 % din transporturile de aceste plante.

(7)

Controalele oficiale din spațiile de lucru și, dacă este cazul, din alte locuri utilizate de operatorii profesioniști
autorizați să aplice marcajul pe materialul de ambalaj din lemn menționat la articolul 98 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2016/2031 ar trebui efectuate cel puțin o dată pe an. Acest lucru este necesar pentru
a asigura un control regulat și coerent în ceea ce privește riscurile fitosanitare asociate cu producția și comercia
lizarea respectivului tip de material. Dacă este necesar, pe baza unor criterii legate de risc, autoritățile competente
pot mări frecvența controalelor oficiale în spațiile de lucru și, după caz, în alte locuri utilizate de către operatorii
profesioniști autorizați să aplice marcajul pe materialul de ambalaj din lemn menționat la articolul 98
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(8)

Întrucât Regulamentele (UE) 2016/2031 și (UE) 2017/625 se aplică începând cu 14 decembrie 2019, prezentul
regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la data respectivă.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante,
animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Frecvența uniformă a controalelor oficiale la operatorii profesioniști autorizați să elibereze
pașapoarte fitosanitare
Autoritățile competente vor efectua controale oficiale cel puțin o dată pe an în spațiile de lucru și, după caz, în alte
locuri utilizate de către operatorii profesioniști autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare în conformitate cu
articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.
Aceste controale includ inspecții și, în cazul în care există suspiciuni de riscuri pentru sănătatea plantelor, eșantionarea și
testarea menționate la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.
Controalele respective se efectuează la momentul cel mai adecvat în ceea ce privește posibilitatea de a detecta prezența
organismelor dăunătoare relevante sau a semnelor sau simptomelor relevante ale acestora.

Articolul 2
Creșterea frecvenței controalelor oficiale la operatorii profesioniști autorizați să elibereze
pașapoarte fitosanitare
Autoritățile competente pot mări frecvența controalelor oficiale menționate la articolul 1, în cazul în care riscul impune
acest lucru, ținând seama cel puțin de următoarele elemente:
(a) creșterea riscurilor fitosanitare pentru familia, genurile sau speciile specifice de plante sau de produse vegetale
produse în spațiile respective și, după caz, în alte locuri, unde sunt necesare mai multe controale din cauza biologiei
dăunătorilor sau a condițiilor de mediu;

17.1.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/3

(b) riscurile fitosanitare legate de originea sau de proveniența pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale
sau a altor obiecte;
(c) numărul de cicluri de producție dintr-un an;
(d) istoricul conformității operatorului profesionist cu dispozițiile aplicabile din Regulamentele (UE) 2016/2031 și (UE)
2017/625;
(e) infrastructura disponibilă și locul în care se află spațiile de lucru și, după caz, unde sunt situate alte locații utilizate
de operatorul profesionist.

Articolul 3
Reducerea frecvenței controalelor oficiale la operatorii profesioniști autorizați să elibereze
pașapoarte fitosanitare
Autoritățile competente pot reduce frecvența controalelor oficiale menționate la articolul 1 la cel puțin o dată la doi ani,
în cazul în care riscul permite acest lucru și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) operatorul profesionist a implementat, timp de cel puțin doi ani consecutivi, un plan de gestionare a riscurilor legate
de organismele dăunătoare, în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (UE) 2016/2031;
(b) autoritatea competentă a concluzionat că planul a fost eficient la reducerea riscurilor fitosanitare relevante și că
operatorul profesionist în cauză a respectat dispozițiile aplicabile ale Regulamentelor (UE) 2016/2031 și (UE)
2017/625.

Articolul 4
Frecvența minimă uniformă a controalelor oficiale asupra plantelor, produselor vegetale și altor
obiecte de o anumită origine sau proveniență în cadrul Uniunii
(1) Un spațiu de lucru și, după caz, alte locuri utilizate de operatorii profesioniști autorizați să elibereze pașapoarte
fitosanitare în conformitate cu articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 trebuie să facă obiectul a cel
puțin unui control oficial în plus față de cel menționat la articolul 1 dacă constituie locul de origine al plantelor, al
produselor vegetale și al altor obiecte, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatele (1), (2) și (5) din Regulamentul
(UE) 2016/2031, care au fost cultivate cel puțin o parte din viață sau care au fost situate într-o zonă delimitată stabilită
în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul respectiv și care sunt susceptibile de a fi infestate de
organismul dăunător pentru care fusese stabilită respectiva zonă delimitată. Respectivul control oficial suplimentar
trebuie să fie efectuat cât mai aproape posibil de momentul în care aceste plante, produse vegetale și alte obiecte sunt
transportate din zona delimitată sau din zona infestată în zona tampon din respectiva zonă delimitată.
(2) Atunci când efectuează controalele oficiale menționate la alineatul (1), autoritățile competente evaluează
următoarele elemente:
(a) riscul ca plantele, produsele vegetale și alte obiecte să poarte organismul dăunător relevant;
(b) riscul prezenței vectorilor potențiali ai respectivului organism dăunător, ținând seama de originea sau de proveniența
din Uniune a transporturilor, de gradul de susceptibilitate al plantelor la infestare și de conformitatea operatorului
profesionist responsabil de deplasare cu orice altă măsură luată pentru eradicarea sau eliminarea respectivului
organism dăunător.

Articolul 5
Frecvența minimă uniformă a controalelor oficiale asupra plantelor menționate la articolul 73
primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031
Controalele de identitate și controalele fizice asupra plantelor menționate la articolul 73 primul paragraf din
Regulamentul (UE) 2016/2031 și care intră în Uniune se efectuează asupra a cel puțin 1 % din transporturile de aceste
plante.
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Articolul 6
Frecvența uniformă a controalelor oficiale la operatorii profesioniști autorizați să aplice marcajul
pe materialul de ambalaj din lemn
Autoritățile competente efectuează controale oficiale cel puțin o dată pe an în spațiile de lucru și, după caz, în alte locuri
utilizate de către operatorii profesioniști autorizați să aplice marcajul pe materialul de ambalaj din lemn menționat la
articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.
Aceste controale includ supravegherea menționată la articolul 98 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031.
Articolul 7
Creșterea frecvenței controalelor oficiale la operatorii profesioniști autorizați să aplice marcajul pe
materialul de ambalaj din lemn
Autoritățile competente pot mări frecvența controalelor oficiale menționate la articolul 6, în cazul în care riscul impune
acest lucru, ținând seama de unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
(a) creșterea riscurilor fitosanitare legate de prezența organismelor dăunătoare pe teritoriul Uniunii;
(b) materialul de ambalaj din lemn, alte plante, produse vegetale sau alte obiecte care au făcut obiectul unor interceptări
de organisme dăunătoare;
(c) istoricul conformității operatorului profesionist cu dispozițiile aplicabile din Regulamentele (UE) 2016/2031 și (UE)
2017/625;
(d) infrastructura disponibilă și locul în care se află spațiile de lucru și, după caz, unde sunt situate alte locații utilizate
de operatorul profesionist.
Articolul 8
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 ianuarie 2019.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

