
31998L0022

28.4.1998 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 126/26

DIRECTIVA 98/22/CE A COMISIEI
din 15 aprilie 1998

de stabilire a condițiilor minime pentru desfășurarea controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de
inspecție, altele decât cele de la locul de destinație, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse

provenind din țări terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decem-
brie 1976 privind măsurile de protecție față de introducerea în
statele membre a unor organisme dăunătoare plantelor sau
produselor din plante și față de răspândirea acestora în
Comunitate (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Directiva 98/2/CE a Comisiei (2), în special articolul 12 alinea-
tul (6) penultimul paragraf,

întrucât, în cazul în care este necesară punerea în aplicare, în mod
eficient, a dispozițiilor privind controalele fitosanitare asupra
plantelor, produselor din plante și a altor produse provenind din
țări terțe, enumerate în anexa V partea B la Directiva 77/93/CEE,
este necesar să fie stabilite condiții minime armonizate pentru
desfășurarea acestor controale la posturi de inspecție altele decât
cele de la locul de destinație;

întrucât condițiile minime stabilite pentru desfășurarea acestor
controale fitosanitare trebuie să ia în considerare cerințele tehnice
aplicabile organismelor oficiale responsabile menționate la
articolul 2 alineatul (1) litera (g) din Directiva 77/93/CEE, care se
ocupă de posturile de inspecție menționate, precum și dispozițiile
aplicabile instalațiilor, utilajelor și echipamentelor care permit
organismelor oficiale responsabile menționate efectuarea controa-
lelor fitosanitare necesare;

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

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Statele membre asigură îndeplinirea cel puțin a condițiilor minime
stabilite în anexa la prezenta directivă, cu privire la controalele

fitosanitare menționate la articolul 12 alineatul (6) al patrulea
paragraf din Directiva 77/93/CEE asupra plantelor, produselor din
plante și a altor produse provenind din țări terțe, enumerate în
anexa V partea B la aceeași directivă, care sunt efectuate la
posturile de inspecție, altele decât cele de la locul de destinație.

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive
până la 1 octombrie 1998. 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 asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la
dispozițiile naționale pe care le adoptă în domeniul reglementat
de prezenta directivă. Comisia informează de îndată celelalte state
membre cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 1998.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei

(1) JO L 26, 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 15, 21.1.1998, p. 34.
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ANEXĂ

Condițiile minime pentru desfășurarea de controale fitosanitare în Comunitate la posturi de inspecție,
altele decât cele de la locul de destinație, cu privire la plante, produse din plante sau alte produse

provenind din țări terțe

1. Organismele oficiale responsabile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (g) din Directiva 77/93/CEE,
desemnate cu privire la posturile de inspecție menționate la articolul 1 din prezenta directivă:

— dețin autoritatea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin;

— au competență tehnică, în special în domeniul depistării și examinării organismelor dăunătoare;

— dețin expertiza necesară pentru identificarea organismelor dăunătoare sau accesul la o asemenea expertiză;

— au acces la instalațiile administrative, de control și testare, la utilajele și la echipamentele menționate la
punctul 3;

— au acces la instalații care permit depozitarea corespunzătoare sau punerea loturilor în carantină și, în cazul
în care este necesar, distrugerea integrală sau parțială a unui lot depistat (sau orice alt tratament
corespunzător);

— dispun de:

(a) directive naționale scrise cu privire la inspecție, actualizate, întemeiate pe legislația națională a statului
membru adoptată în cadrul legislației comunitare;

(b) o culegere actualizată a notelor comunitare pentru îndrumarea experților și a inspectorilor naționali
menționați la articolul 19 litera (a) alineatul (6) din Directiva 77/93/CEE;

(c) legislație fitosanitară comunitară actualizată;

(d) o listă actualizată cu adresele și numerele de telefon ale laboratoarelor specializate care au fost autorizate
legal pentru efectuarea de teste în vederea depistării prezenței de organisme dăunătoare sau a identificării
organismelor dăunătoare. Este necesar să fie stabilită o procedură corespunzătoare pentru asigurarea
integrității și securității probei (probelor) în cursul transportului acesteia (acestora) la laborator și pe
durata testelor;

(e) informații actualizate cu privire la loturile de plante, de produse din plante și de alte produse provenind
din țări terțe care au făcut obiectul:

— unei constatări oficiale;

— unor teste oficiale efectuate în laboratoare specializate împreună cu rezultatele acestora;

cu condiția minimă ca aceste informații să fie pertinente pentru controalele fitosanitare de la locul în care
sunt efectuate;

— adaptează programul stabilit cu privire la controalele sanitare cât mai repede posibil pentru a răspunde unor
necesități reale, în conformitate cu noi riscuri fitosanitare sau cu orice modificare a cantității/volumului de
plante, de produse din plante și de alte produse prezentate la posturile de inspecție menționate la articolul 1.

2. Funcționarii și agenții calificați menționați la articolul 2 alineatul (1) punctul (i) paragraful al doilea din Directiva
77/93/CEE, desemnați efectiv pentru a proceda la controalele din posturile de inspecție menționate la articolul 1
din prezenta directivă dețin:

— competența tehnică, în special în domeniul depistării organismelor dăunătoare;

— expertiza necesară pentru identificarea organismelor dăunătoare sau accesul la o asemenea expertiză,

printre calificările necesare, în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul (i) al doilea paragraf, și dispun în mod
direct de informațiile menționate la alineatul (1) a șasea liniuță.

3. Instalațiile, utilajele și echipamentele menționate la alineatul (1) includ cel puțin:

(a) în ceea ce privește instalațiile administrative:

— un sistem de comunicare rapidă cu:

— autoritatea menționată la articolul 1 alineatul (6) din Directiva 77/93/CEE;

— laboratoarele specializate menționate la alineatul (1);

— autoritățile vamale;

— Comisia;

— celelalte state membre;

— un sistem de duplicare a documentelor;
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(b) în ceea ce privește instalațiile de control:

— zone corespunzătoare pentru efectuarea controlului, după caz;

— iluminare corespunzătoare;

— un tabel (tabele) de verificare;

— echipamentul corespunzător pentru:

— examinări vizuale;

— sterilizarea spațiilor și echipamentelor utilizate pentru controalele fitosanitare;

— pregătirea probelor pentru eventualele teste suplimentare în laboratoarele specializate menționate la
alineatul (1);

(c) în ceea ce privește instalațiile pentru eșantionajul loturilor:

— material corespunzător pentru identificarea individuală și ambalarea fiecărei probe;

— material de ambalaj corespunzător pentru transportul probelor la laboratoarele specializate menționate
la alineatul (1);

— ștampile;

— sigilii oficiale;

— iluminare corespunzătoare.
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