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Specific legislation
Beet seed
Oil & fibre plant seed
Cereal seed
Fodder plant seed
Seed potatoes

Fruit plant propagating material
ENFruit plant propagating material
Commission Implementing Directive 2014/97/EU of 15 October 2014 implementing Council Directive 2008/90/EC as regards the registration of
suppliers and of varieties and the common list of varieties
Commission Implementing Directive 2014/98/EU of 15 October 2014 implementing Council Directive 2008/90/EC as regards specific requirements
for the genus and species of fruit plants referred to in Annex I thereto, specific requirements to be met by suppliers and detailed rules concerning
official inspections
Commission Implementing Directive 2014/96/EU of 15 October 2014 on the requirements for the labelling, sealing and packaging of fruit plant
propagating material and fruit plants intended for fruit production, falling within the scope of Council Directive 2008/90/EC
Basic Directive 2008/90/EC - Recast of Directive 92/34/EEC (below)
Directive 92/34/EEC - marketing of fruit plant propagating material and fruit plants for fruit production

Implementing measures


Directive

93/48/EEC

Conditions fruit plant propagating material and fruit plants for fruit production must meet

Directive

93/64/EEC

Supervision and monitoring of suppliers and establishments on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants for fruit production

Directive
93/79/EEC
Rules for suppliers' lists of varieties of fruit plant propagating material and fruit plants

RO
Material de inmultire al plantelor fructifere

Legislatia specifica 2016

DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer
destinat producției de fructe (Versiune reformată a Directivei 92/34/CEE)
DIRECTIVA 92/34/CEE A CONSILIULUI din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului săditor de plante fructifere și a
plantelor fructifere destinate producției de fructe

Masuri de implementare
-DIRECTIVA 93/48/CEE A COMISIEI din 23 iunie 1993 de stabilire a fișelor care precizează condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe în
conformitate cu articolul 4 din Directiva 92/34/CEE a Consiliului
- DIRECTIVA 93/64/CEE A COMISIEI din 5 iulie 1993 de instituire a măsurilor de aplicare privind supravegherea și controlul
furnizorilor și unităților în cadrul Directivei 92/34/CEE a Consiliului privind comercializarea materialului săditor de plante
fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe
-DIRECTIVA 93/79/CEE A COMISIEI din 21 septembrie 1993 de stabilire a măsurilor de aplicare suplimentare pentru listele de
soiuri de plante fructifere și de materiale săditoare ale plantelor fructifere, ținute de furnizori în conformitate cu Directiva
92/34/CEE a Consiliului

Legislatia specifica din 2017
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/97/UE A COMISIEI din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a
Consiliului în ceea ce privește înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/98/UE A COMISIEI din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a
Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă,
cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/96/UE A COMISIEI din 15 octombrie 2014 privind cerințele referitoare la etichetarea,
sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al
Directivei 2008/90/CE a Consiliului

CORESPONDENTA CU LEGISLATIA ROMANA IN 2016
LEGISLATIA UE
DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI din 29
septembrie 2008 privind comercializarea materialului
de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de
fructe (Versiune reformată a Directivei 92/34/CEE)
DIRECTIVA 92/34/CEE A CONSILIULUI din
28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului
săditor de plante fructifere și a plantelor fructifere
destinate producției de fructe

Masuri de implementare
-DIRECTIVA 93/48/CEE A COMISIEI din 23 iunie
1993 de stabilire a fișelor care precizează condițiile pe
care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire
ale plantelor fructifere și plantele fructifere destinate
producției de fructe în conformitate cu articolul 4 din
Directiva 92/34/CEE a Consiliului
- DIRECTIVA 93/64/CEE A COMISIEI din 5 iulie 1993
de instituire a măsurilor de aplicare privind
supravegherea și controlul furnizorilor și unităților
în cadrul Directivei 92/34/CEE a Consiliului privind
comercializarea materialului săditor de plante
fructifere și a plantelor fructifere destinate
producției de fructe
-DIRECTIVA 93/79/CEE A COMISIEI din
21 septembrie 1993 de stabilire a măsurilor de
aplicare suplimentare pentru listele de soiuri de
plante fructifere și de materiale săditoare ale
plantelor fructifere, ținute de furnizori în
conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului

LEGISLATIA ROMANA
ORDINUL MADR nr.82/2010 privind comercializarea
materialului de inmultire si plantare fructifer destinat
productiei de fructe, pe teritoriul Romaniei
O R D I N nr. 1295 / 2005 pentru aprobarea Regulilor si
normelor tehnice privind producerea in vederea
comercializarii, controlul, certificarea calitatii si/sau
comercializarea materialului de inmultire si plantare
fructifer ( abrogat in 2012 prin Ordinul 82/2010 )
Abrogata in 2012 prin Ordinul 82/2010

Abrogata in 2012 prin Ordinul 82/2010

Abrogata in 2012 prin Ordinul 82/2010

CORESPONDENTA CU LEGISLATIA ROMANA IN 2017
LEGISLATIA UE
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/97/UE A
COMISIEI din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare
a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește
înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a
soiurilor
DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/98/UE A
COMISIEI din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare
a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește
cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante
fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele
specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și
normele detaliate privind inspecțiile oficiale

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/96/UE A
COMISIEI din 15 octombrie 2014 privind cerințele
referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea
materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat
producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare
al Directivei 2008/90/CE a Consiliului

LEGISLATIA ROMANA
_

ORDIN nr. 784/2016 privind cerinţele specifice pentru
genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în
anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29
septembrie 2008 privind comercializarea materialului de
înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de
fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le
îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind
inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al
Directivei 2008/90/CE

ORDIN 772 /2016 privind cerinţele referitoare la
etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de
înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de
fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei
2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind
comercializarea materialului de înmulţire şi plantare
fructifer destinat producţiei de fructe

