ANEXA nr. II

CERINŢELE UE PRIVIND DECLARAŢIILE SUPLIMENTARE
DIN CERTIFICATELE FITOSANITARE
Uniunea Europeană solicită
ca
Certificatele
Fitosanitare eliberate pentru plantele, produsele
vegetale şi alte obiecte importate în UE, să specifice
că acestea sunt libere de organismele dăunătoare
prevăzute în Anexele I şi II din Directiva Consiliului nr.
2000/29/CE1.
În
plus,
acestea
trebuie
să
îndeplinească exigenţele fitosanitare specifice la
import, prevăzute în Anexa IV, Partea A, Secţiunea I şi
Partea B din directiva menţionată. Aceasta este în
conformitate cu Standardul Internaţional FAO/IPPC
„Linii directoare pentru Certificatele Fitosanitare”
(Standard Internaţional pentru Măsuri Fitosanitare –
ISPM nr.12).
Începând cu 1 ianuarie 2005, o „declaraţie
suplimentară” este de asemenea solicitată în
anumite cazuri în care ţara exportatoare a
aplicat
una
dintre
exigenţele
specifice
menţionate ca alternative echivalente în partea
relevantă din Anexa IV.

BAZA LEGALĂ
ISPM nr. 12 defineşte declaraţia suplimentară ca fiind „ o declaraţie care este solicitată de ţara importatoare la
intrare, pe certificatul fitosanitar şi care furnizează informaţii suplimentare specifice pertinente privind starea
fitosanitară a unui transport de marfă”.
Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE [Art. 13a alin. (4) lit. (b)] precizează că „...certificatele, în cazul plantelor,
produselor vegetale şi altor obiecte prevăzute în Anexa IV Partea A Secţiunea I sau Partea B, trebuie să
menţioneze, la „Declaraţie suplimentară” şi unde este cazul, care dintre exigenţele specifice enumerate ca
alternative în poziţia relevantă din diferitele părţi ale Anexei IV au fost îndeplinite. Această precizare trebuie
făcută prin intermediul unei trimiteri la poziţia relevantă din Anexa IV.”
De asemenea, Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE [Art. 13 alin. (1)] prevede ca plantele, produsele vegetale şi
alte obiecte, care vin dintr-o ţară terţă şi care sunt enumerate în Anexa IV trebuie „să îndeplinească
exigenţele specifice menţionate în acea Anexă, sau, după caz, cu opţiunea declarată în certificat în
conformitate cu art. 13a alin. (4) lit.(b)…”



DECLARAŢII SUPLIMENTARE MAI SUNT SOLICITATE ŞI ÎN CAZUL MĂSURILOR FITOSANITARE DE URGENŢĂ SAU AL
DEROGĂRILOR ÎN CONFORMITATE CU DIVERSE DECIZII ALE COMISIEI. ACESTE DECLARAŢII TREBUIE COMPLETATE ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE



DECIZIILOR.

DETALII REFERITOARE LA TRATAMENTELE FITOSANITARE, UNDE ESTE CAZUL ŞI/SAU UNDE S-A OPTAT PENTRU ACESTEA,
CERTIFICATUL FITOSANITAR.

TREBUIE FURNIZATE LA RUBRICILE CORESPUNZĂTOARE DIN



ZONA LIBERĂ, UNDE ESTE CAZUL ŞI/SAU UNDE S-A OPTAT PENTRU ACEASTA, TREBUIE DECLARATĂ LA RUBRICA
CERTIFICATUL FITOSANITAR.

CORESPUNZĂTOARE DIN

Pentru mai multe informaţii:
Vizitati site-ul Direcţiei Generale pentru Sănătatea şi Protecţia Consumatorilor :
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
EURLex – portalul de acces la legislaţia Uniunii Europene:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm
Site-ul oficial al Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Plantelor:
https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp

EXEMPLE (DIRECTIVA CONSILILUI NR.2000/29/CE: Anexa IV Partea A Secţiunea I şi Anexa IV
Partea B)

A. NU este solicitată NICI o declaraţie suplimentară atunci când:


A1.

Numai o singură exigenţă este indicată în coloana din dreapta din Anexa IV .

Anexa IV.A.1.

35.1. Plante de Beta vulgaris L. destinate
plantării, cu excepţia seminţelor

Declaraţie oficială că niciun simptom de Beet curly top virus
(izolate noneuropene) nu a fost observat la locul de producţie de la
începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.

Nicio declaraţie suplimentară nu este solicitată pe Certificatul Fitosanitar deoarece însuşi Certificatul
Fitosanitar confirmă că această exigenta a fost îndeplinită.


A2.

Numai o singură exigenţă este indicată pentru confirmarea unei zone libere în
coloana din dreapta din Anexa IV

Anexa IV.A.I
53.
Seminţe din genurile: Triticum, Secale şi X
Triticosecale din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic,
Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA, unde Tilletia
indica Mitra. este cunoscută că apare.

Declaraţie oficială că seminţele sunt originare dintr-o zonă unde
Tilletia indica Mitra nu este cunoscută că apare. Numele zonei este
menţionat pe certificatul fitosanitar prevăzut la art. 13 alin. (1)
pct. (ii).

Nicio declaraţie suplimentară nu este solicitată, ÎNSĂ zona (zonele) respectivă (respective)
trebuie declarată (declarate) la rubrica „LOCUL DE ORIGINE” din Certificatul Fitosanitar2.

B. Declaraţia suplimentară ESTE solicitată atunci când:
 B1. Alternativele separate în mod evident sunt indicate în coloana din dreapta din
Anexa IV.

Anexa IV.A.I
52.

Seminţe de Zea mays L.

Declaraţie oficială că:
(a)

seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere
de Erwinia stewartii (Smith) Dye;

(b)

o probă reprezentativă de seminţe a fost testată şi găsită
liberă de Erwinia stewartii (Smith) Dye în acest test.

SAU

Dacă s-a optat pentru alternativa (b), referinţa corectă în declaraţia suplimentară trebuie să fie:
„Transport de marfă conform cu pct. 52, opţiunea (b), din Anexa IV, Partea A, Secţiunea I
din Directiva Consilului nr. 2000/29/CE.”


B2.

Alternativele separate în mod evident sunt indicate atât în coloana din dreapta cât
şi în coloana din stânga din Anexa IV.

Anexa IV.A.I.
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31.
Plante de Pelargonium l’Herit. ex Ait., destinate
plantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţări unde
Tomato ringspot virus este cunoscut că apare:
(a)

unde Xiphinema americanum Cobb sensu lato
(populaţii noneuropene) sau alţi vectori ai Tomato
ringspot virus nu sunt cunoscuţi că apar

Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate în
Anexa IV Partea A Secţiunea I, pct. 27.1 şi pct. 27.2, declaraţie
oficială că plantele :
(a) provin direct din locuri de producţie cunoscute ca fiind
libere de Tomato ringspot virus;
SAU
(b) sunt cel mult a patra generaţie obţinută din plante-mamă
găsite ca fiind libere de Tomato ringspot virus pe baza unui
sistem de testare virologică oficial aprobat.

(b)

unde Xiphinema americanum Cobb sensu lato
(populaţii noneuropene) sau alţi vectori ai Tomato
ringspot virus sunt cunoscuţi că apar

Declaraţie oficială că plantele:
(a) provin direct din locuri de producţie cunoscute ca fiind libere
de Tomato ringspot virus în sol sau plante;
SAU
(b) sunt cel mult a doua generaţie obţinută din plante-mamă
găsite ca fiind libere de Tomato ringspot virus pe baza unui
sistem de testare virologică oficial aprobat.

Dacă o ţară, în care Tomato ringspot virus este cunoscut că apare şi unde Xiphinema americanum
Cobb sensu lato (populaţii non-europene) sau alţi vectori ai Tomato ringspot virus nu sunt cunoscuţi
că apar, a optat pentru alternativa (b) din coloana dreapta, referinţa corectă în declaraţia
suplimentară3 trebuie să fie:
„Transport de marfă conform cu pct. 31, lit. (a), opţiunea (b) din
Secţiunea I din Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE.”

Anexa IV Partea A

MAJORITATEA EXIGENŢELOR, INCLUSIV ALTERNATIVELE DIN ANEXA IV (PARTEA A SECŢIUNEA I ŞI PARTEA
B)DIN DIRECTIVA CONSILIULUI NR. 2000/29/CE, SUNT STRUCTURATE CA ÎN EXEMPLELE DESCRISE
MAI SUS, PERMIŢÂND ASTFEL ŢĂRILOR TERŢE EXPORTATOARE SĂ FACĂ O TRIMITERE SIMPLĂ LA ALTERNATIVA
ALEASĂ. CU TOATE ACESTEA, UNELE EXIGENŢE DIN ANEXĂ AU FOST STRUCTURATE ÎN MOD DIFERIT:



B3.

Exigenţele alternative din coloana dreaptă din Anexa IV nu sunt enumerate ca
alineate separate prin litere a), b), c)..., ci numai prin liniuţe nenumerotate în
interiorul aceluiaşi paragraf.

Anexa IV.A.I
32.2.
Flori tăiate de Dendranthema (DC) Des. Moul.,
Dianthus L., Gypsophila L. şi Solidago L., şi legume
pentru frunze de Apium graveolens L. şi Ocimum L.

Declaraţie oficială că florile tăiate şi legumele pentru frunze:
– sunt originare dintr-o ţară liberă de Liriomyza sativae
(Blanchard) şi Amauromyza maculosa (Malloch),
SAU

–

imediat înainte de exportul lor au fost inspectate oficial şi
au fost găsite libere de Liriomyza sativae (Blanchard) şi
Amauromyza maculosa (Malloch).

Dacă o ţară nu este liberă de organismele dăunătoare respective, referinţa
suplimentară3 trebuie să fie :

corectă în Declaraţia

„Transport de marfă conform cu pct. 32.2, a doua liniuţă, din Anexa IV Partea A Secţiunea I
din Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE.”
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 B4. În coloana din dreapta sunt indicate în mod evident posibilităţile de tratament
pentru lemnul originar din ţările menţionate în coloana stângă.
Anexa IV.A.I
1.6
Lemn de conifere (Coniferales),
chiar dacă este menţionat sau nu printre
codurile CN din Anexa V, Partea B, cu
excepţia celui în formă de:
aşchii, particule, rumeguş, talaş,
deşeuri din lemn şi resturi
obţinute în întregime sau parţial
din aceste conifere,

-

-

-

ambalaje din lemn în formă de
recipiente pentru ambalat, cutii,
lăzi, tobe, şi ambalaje similare,
paleţi, box-paleţi şi alte platforme
de încărcare, paleţi pliabili folosiţi
în
prezent
în
transportul
obiectelor de tot felul,
lemn folosit ca pană sau suport
pentru încărcături care nu sunt
din lemn, dar incluzând pe cel
care nu şi-a păstrat suprafaţa
rotundă naturală, originar din ţări
terţe, altele decat:
Rusia, Kazahstan şi Turcia
ţări europene,
Canada,
China,
Japonia,
Republica Coreea, Mexic, Taiwan
şi SUA, unde Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner şi Bührer)
Nickle et al. este cunoscut că
apare

Declaraţie oficială că lemnul:
(a)
este fără scoarţă şi liber de orificii cauzate de genul Monochamus
spp. (noneuropene), cu diametrul mai mare de 3 mm,
SAU
(b)
a suportat o
uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%
umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un program
corespunzător timp/temperatură. Dovada tratamentului este făcută prin
marca „kiln-dried” sau „KD” sau altă marca recunoscută internaţional,
aplicată pe lemn sau pe ambalajul sau în conformitate cu practicile curente,
SAU
(c)
a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţie aprobată
în conformitate cu procedura prevăzută în art. 18 alin. (2). Dovada
fumigării este făcută indicând pe certificatele la care se referă art. 13 alin.
(1) pct. (ii) substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doya (g/m3)
şi durata de expunere (h),
SAU
(d)
a suportat o impregnare chimică corespunzătoare sub presiune cu
un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută în art. 18 alin.
(2). Dovada impregnarii este făcută indicând pe certificatele la care se
referă art. 13 alin. (1) pct. (ii) substanţa activă, presiunea (psi sau kPa) şi
concentraţia (%),
SAU
(e)
a suportat un tratament termic pentru a realiza în miezul lemnului o
temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30 de minute. Dovada
tratamentului este făcută prin marca „HT” aplicată pe lemn sau pe
ambalajul său în conformitate cu practicile curente şi indicată
pe
certificatele la care se referă art. 13 alin. (1) pct. (ii).

Dacă o ţară care a emis certificat fitosanitar pentru cherestea de conifere, ce provine dintr-o ţară
diferită de cele menţionate în lista de la sfârşitul coloanei din stânga,a ales uscarea în cuptor conform
opţiunii (b) - referinţa corectă în Declaraţia suplimentară3 trebuie să fie:
„Transport de marfă conform cu pct. 1.6. opţiunea (b) din Anexa IV Partea A Secţiunea I
din Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE.”

B5. Când s-a optat pentru un tratament fitosanitar.
Anexa IV.A.I
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36.1.

Plante destinate plantării, cu excepţia:

Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate în
Anexa IV Partea A Secţiunea I punctele 27.1, 27.2, 28, 29, 31,
32.1 şi 32.3, declaraţie oficială că plantele au fost cultivate în
pepiniere şi:

–

bulbilor,

–

cormilor,

–

rizomilor,

–

seminţelor,

–

tuberculilor, originare din ţări terţe

(a)

sunt originare dintr-o zonă recunoscută de către serviciul
naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca fiind
liberă
de Thrips palmi Karny, în conformitate cu
Standardele Internaţionale pentru Măsuri Fitosanitare
relevante, şi menţionată pe certificatele la care se referă
art. 13 alin. (1) pct. (ii), la rubrica „Declaraţie
suplimentară”,
SAU

(b)

sunt originare dintr-un loc de producţie recunoscut de
către serviciul naţional de protecţia plantelor din ţara
exportatoare ca fiind liber de Thrips palmi Karny, în
conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Măsuri
Fitosanitare relevante, şi menţionat pe certificatele la care
se referă art. 13 alin. (1) pct. (ii), la rubrica „Declaraţie
suplimentară”, şi declarat liber de Thrips palmi Karny pe
baza inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin o dată pe lună,
timp de 3 luni înaintea exportului,
SAU

(c)

imediat înaintea exportului au fost supuse unui tratament
corespunzător împotriva Thrips palmi Karny şi au fost oficial
inspectate şi găsite libere de Thrips palmi Karny. Detaliile
tratamentului vor fi menţionate pe certificatele la care se
referă art. 13 alin. (1) pct. (ii).

Dacă s-a optat pentru alternativa (c), referinţa corectă în Declaraţia suplimentară3 trebuie să fie:
„Transport de marfă conform cu pct. 36.1, opţiunea (c) din Anexa IV, Partea A, Secţiunea I
din Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE.” ŞI detaliile tratamentului trebuie furnizate la rubricile
corespunzătoare „TRATAMENT DE DEZINFESTARE ŞI/SAU DE DEZINFECTARE” din Certificatul Fitosanitar.



B6.

Când s-a optat pentru confirmarea unei zone libere.

Anexa IV.A.I

11.2.

Plante de Castanea Mill. şi Quercus L.,
destinate plantării, cu excepţia seminţelor

Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate în
Anexa III, Partea A pct. 2 şi Anexa IV, Partea A, Secţiunea I pct.
11.1, declaraţie oficială că:
(a)

plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
SAU

(b)

niciun simptom de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nu
a fost observat la locul de producţie sau în imediata sa
vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de
vegetaţie.

Dacă s-a optat pentru alternativa (a), referinţa corectă în Declaraţia suplimentară3 trebuie să fie:
„Transport de marfă conform cu pct. 11.2, opţiunea (a), Anexa IV, Partea A, Secţiunea I din
Directiva Consiliului nr. 2000/29/CE.” ŞI zona (zonele) liberă (libere) respectivă (respective)
trebuie declarată (declarate) la rubrica „LOCUL DE ORIGINE” din Certificatul Fitosanitar2.

DEOARECE PLANTELE, PRODUSELE VEGETALE ŞI ALTE OBIECTE (OBIECTE REGLEMENTATE) POT FI SUPUSE MAI
MULTOR EXIGENŢE, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CONSILIULUI NR .2000/29/CE, O DECLARAŢIE
SUPLIMENTARĂ TREBUIE SĂ FURNIZEZE O REFERINŢĂ CU PRIVIRE LA TOATE ALTERNATIVELE RELEVANTE
PENTRU CARE S-A OPTAT:
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 B7. Pentru un obiect care îndeplineşte mai multe exigenţe, de exemplu : seminţele de

lucernă care sunt conforme cu prevederile de la pct. 49.1 şi 49.2 din Anexa IV, Partea A,
Secţiunea I, şi atunci când sunt prevăzute alternative echivalente la pct. 49.1 şi 49.2 lit.
(b).

Anexa IV.A.I
49.1.

Seminţe de Medicago sativa L.

Declaraţie oficială că:
(a)

niciun simptom de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nu a
fost observat la locul de producţie de la începutul ultimului
ciclu complet de vegetaţie, şi nici Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev nu a fost depistat prin teste de laborator
pe o probă reprezentativă ;
SAU

(b) a fost facută fumigarea înaintea exportului.
49.2.
Seminţe de Medicago sativa L., originare din
ţări unde Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
Davis et al. este cunoscut că apare

Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate în
Anexa IV, Partea A, Secţiunea I pct. 49.1, declaraţie oficială că:
(a)

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. nu a
fost cunoscut că apare în culturi sau în imediata lor
vecinătate de la începutul ultimilor 10 ani;

(b)

fie
–

cultura aparţine unei varietăţi recunoscute a fi foarte
rezistentă
la
Clavibacter
michiganensis
ssp.
insidiosus Davis et al.,

–

când sămânţa a fost recoltată cultura nu intrase în cel
de-al
patrulea ciclu complet de vegetaţie de la
semănat şi nu a existat mai mult de o recoltă
precedentă de sămânţă din această cultură;

–

conţinutul de corpuri străine, care a fost determinat în
conformitate cu regulile aplicabile pentru certificarea
seminţei comercializate în Comunitate, nu depăşeşte
0,1% din greutate;

SAU

SAU

(c)

niciun simptom de Clavibacter michiganensis ssp.
insidiosus Davis et al. nu a fost observat la locul de
producţie sau pe nicio cultură de Medicago sativa L
adiacentă acestui loc în timpul ultimului ciclu complet de
vegetaţie sau, unde este cazul, în timpul ultimelor două
cicluri de vegetaţie;

(d) cultura a fost înfiinţată pe un teren pe care anterior
nicio cultură ă de Medicago sativa L. nu a fost prezentă în
timpul ultimilor trei ani înainte de însămânţare.

Dacă s-a optat pentru alternativa 49.1 opţiunea (a) şi a treia liniuţă dintre alternativele prezentate la
pct. 49.2 opţiunea (b), referinţa corectă în Declaraţia suplimentară3 trebuie să fie:
„Transport de marfă conform pct. 49.1 opţiunea (a) şi pct. 49.2 opţiunea (b) a treia liniuţă
din Anexa IV, Partea A, Secţiunea I din Directiva Consiliului nr.2000/29/CE.”

EXEMPLELE DE MAI SUS SE APLICĂ PRIN ANALOGIE ŞI PREVEDERILOR ANEXEI IV PARTEA B PENTRU
PRODUSELE REGLEMENTATE DESTINATE ZONELOR PROTEJATE DIN COMUNITATE.

NOTĂ : ACEST DOCUMENT NU ARE CARACTER OBLIGATORIU, CI A FOST REALIZAT DOAR ÎN SCOP INFORMATIV
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Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a
unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169,
10.7.2000, p. 1).
1

2

ISPM nr.12: „Linii directoare privind Certificatele Fitosanitare”; alin. 2.1

3

Fără a prejudicia declaraţiile suplimentare care trebuie făcute în conformitate cu TOATE celelalte cerinţe multiple
RELEVANTE din Anexa IV, Partea A, Secţiunea I şi/sau Anexa IV, Partea B (de exemplu, pentru cazul de la B2, trebuie
ţinut cont de asemenea şi de pct. 27.1, 27.2, 32.1, 32.3, 36.1, 45.1, 46 din Anexa IV,Partea A, Secţiunea I)
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