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KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/90/EEG

av den 3 november 1992

om förpliktelser som producenter och importörer av växter, växtprodukter eller andra
föremål skall uppfylla och om närmare bestämmelser för registrering av sådana personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen ,
med beaktande av rådets direktiv 77/93 /EEG av den

21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegöra
re på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen
och mot att de sprids inom gemenskapen ^), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 92/ 10/EEG (2),
särskilt artikel 6.7 fjärde strecksatsen och punkt 8 i
detta , och

med beaktande av följande :
Då gemenskapens växtskyddsordning tillämpas på ge
menskapen som ett område utan inre gränser, innebär
detta att växtskyddskontroller bör utföras på de produk
ter från gemenskapen som är av betydelse för växtskyd
det innan de flyttas inom gemenskapen . Den lämpligaste
platsen att utföra dessa kontroller på är produktionsplat
ser som ägs av producenter som anges i ett officiellt
register.

Vad gäller produktionen av växter, växtprodukter eller
andra föremål som inte är angripna eller nedsmittade
av de skadegörare som avses i rådets direktiv 77/93 /EEG ,
och vad gäller medlemsstaternas möjlighet att övervaka
den produktionen , är det nödvändigt dels att fastställa

flera regler om förtecknandet av producenter eller andra

personer över vilka det krävs en officiell registrering,
dels att fastställa vissa närmare enhetliga förpliktelser
som producenter av växter, växtprodukter eller andra
föremål bör uppfylla.
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga

med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . Medlemsstaterna skall säkerställa att alla producen
ter, gemensamma lageranläggningar, distributionscen
traler, andra personer eller importörer som omfattas av
artikel 6.4 tredje stycket, artikel 6.5 , artikel 10.3 andra
strecksatsen eller artikel 12.6 andra stycket i direktiv
77/93/EEG skall sända in en ansökan till de ansvariga
officiella organ som avses i direktiv 77/93/EEG om att

genom ett lämpligt registreringsförfarande förtecknas i
ett officiellt register .
C1 ) EGT nr L 26, 31.1.1977, s . 20.
(2) EGT nr L 70 , 17.3.1992 , s . 27 .

2.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de ovan nämn

da organen vid mottagandet av den ansökan som avses
i punkt 1 för in denna ansökan i ett officiellt register
över ansökningar och granskar de uppgifter som lämnas
i den .

3 . De ovan nämnda ansvariga officiella organen skall
förteckna alla producenter, gemensamma lageranlägg
ningar , distributionscentraler, andra personer och im
portörer, som avses i punkt 1 , i det officiella register
som avses i samma punkt, under ett individuellt registre
ringsnummer som möjliggör deras identifiering, efter det
att de har fastslagit att producenterna , de gemensamma
lageranläggningarna , distributionscentralerna, de andra
personerna eller importörerna kan och vill uppfylla de
förpliktelser som fastställs i artikel 2.2 och de som avses
i artiklarna 2.3 och 3 .

4. Då det efter den undersökning som avses i punkt 2,
anses att förpliktelserna i artikel 2.2 inte kommer att
uppfyllas, skall de ansvariga officiella organen inte
förteckna dessa producenter, gemensamma lageranlägg
ningar , distributionscentraler, andra personer eller im
portörer i det officiella register som avses i punkt 1 så
länge som punkt 3 inte är tillämplig.
5 . Medlemsstaterna skall säkerställa att förteckningen
ändras eller förnyas om de producenter, gemensamma
lageranläggningar, distributionscentraler, andra perso
ner eller importörer som avses i punkt 1 beslutar att
utföra andra aktiviteter utöver, eller i stället för, de

aktiviteter som de ursprungligen registrerades för.
6.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de ovan nämn

da ansvariga officiella organen vidtar nödvändiga åtgär
der om de förpliktelser som avses i artikel 2.2, och i
tillämpliga fall , artikel 2.3 och artikel 3 inte längre
uppfylls .
7 . Alla åtgärder som har vidtagits enligt punkt 6 skall
dras tillbaka så snart som det fastslås som sannolikt att

producenterna , de gemensamma lageranläggningarna,
distributionscentralerna, de andra personerna eller im
portörerna i framtiden kommer att följa kraven och
villkoren i detta direktiv .
Artikel 2

1.

Medlemsstaterna skall säkerställa att alla berörda

producenter, gemensamma lageranläggningar, distribu
tionscentraler, andra personer eller importörer som
avses i artikel 1 , under registreringsförfarandet skall
uppfylla de förpliktelser som fastställs i punkt 2 utan att
det påverkar dem som avses i punkt 3 och i artikel 3 .
2. Utan att det påverkar de förpliktelser som fastställs
i direktiv 77/93/EEG , skall de förpliktelser som avses i
punkt 1 vara följande :
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a) Att ha en uppdaterad plan över de företag där
växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen
odlas, produceras, lagras, förvaras eller används av
producenten eller de gemensamma lageranläggning
arna eller distributionscentralerna eller av den person
eller importör som avses i artikel 1.1 , eller där de
befinner sig.
b) Att föra register över växter, växtprodukter eller
andra föremål

- som har inköpts för lagring eller plantering på
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officiella organen, uppfylla särskilda förpliktelser i
samband med en utvärdering eller en förbättring av
växtskyddssituationen på företaget och skyddet av
materialets identitet tills växtpasset Kar fästs vid det
enligt artikel 10.2 i direktiv 77/93/EEG . Dessa särskilda
förpliktelser kan omfatta sådana aktiviteter som särskild
undersökning, provtagning, isolering, utrensning, be
handling, destruktion , märkning och alla andra åtgärder
som uttryckligen krävs enligt bilaga 4 del A avsnitt 2
eller i tillämpliga fall bilaga 4 del B till direktiv
77/93 /EEG .

området,

- som är under produktion ,

Artikel 4

eller

- som har avsänts till andra ,

för att alla uppgifter skall finnas tillgängliga för de
ovan nämnda ansvariga officiella organen , och att

Medlemsstaterna skall genom regelbundna kontroller
av register och därmed relaterade dokument, som
beskrivs i artikel 2.2 b, minst en gång per år säkerställa
att förpliktelserna i artikel 2.2 uppfylls .

förvara den relevanta dokumentationen under minst
ett år .

Artikel 5

c) Att vara personligen tillgänglig eller att utse en annan
person med teknisk erfarenhet av växtproduktion
och därmed sammanhängande växtskyddsärenden ,
som står i förbindelse med de ovan nämnda officiella
organen .

d ) Att vid behov och vid lämpliga tillfällen utföra
visuella undersökningar enligt de riktlinjer som de
ansvariga officiella organen har ställt upp.

e) Att ge de personer som är berättigade att handla för
de ovan nämnda ansvariga organen tillträde, särskilt
för att utföra kontroller och/eller ta prov, och till
de register som avses i b och därmed relaterade
dokument .

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv den dag som anges i artikel 3.1 i rådets
direktiv 91 /683/EEG (1 ). De skall genast underrätta
kommissionen om detta .

2.

3.

f) Att i övrigt samarbeta med de ovan nämnda ansvariga
officiella organen .

3 . Ytterligare förpliktelser av allmän karaktär får
fastställas för att underlätta utvärderingen av företagets
växtskyddssituation. De skall fastställas inom ramen för
nationell lagstiftning och får ta hänsyn till detaljer
rörande produktion och eventuellt importvillkor, sär
skilt slag av gröda, läge, storlek, skötsel, personal och

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall

de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas
av en sådan hänvisning när de offentliggörs . Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda .
Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kom

missionen om alla bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv . Kommissionen skall underrätta de andra
medlemsstaterna om detta .
Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

utrustning .

Utfärdat i Bryssel den 3 november 1992.
Artikel 3

På kommissionens vägnar
Registrerade producenter , gemensamma lageranlägg
ningar, distributionscentraler, övriga personer och im
portörer skall , på begäran av de ovan nämnda ansvariga

Ray MAC SHARRY
Ledamot av kommissionen

(!) EGT nr L 376, 31.12.1991 , s . 29 .

