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(2) Notificarea indică dacă şi în ce fel noile informaţii conduc la concluzia că produsele 

fitosanitare, substanţele active, metaboliţii acestora, agenţii fitoprotectori, agenţii sinergici 

sau coformulanţii nu mai îndeplinesc cerinţele formulate la articolul 29 şi la articolul 4, 

sau, respectiv, la articolul 27. 

(3) Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri de protecţie provizorii, 

statul membru care a acordat autorizaţia iniţială în fiecare zonă evaluează informaţia 

primită şi informează celelalte state membre din aceeaşi zonă dacă a hotărât să retragă sau 

să modifice autorizaţia în temeiul articolului 44.

În cazul în care consideră că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru aprobarea substanţei 

active, a agentului fitoprotector sau a agentului sinergic din compoziţia produsului 

fitosanitar sau dacă, în cazul unui coformulant, aprobarea este considerată inacceptabilă, 

statul membru care a acordat autorizaţia iniţială informează celelalte state membre şi 

Comisia şi propune retragerea aprobării sau modificarea condiţiilor. 

(4) Titularul unei autorizaţii pentru un produs fitosanitar raportează anual autorităţilor 

competente din statul membru care a acordat autorizaţia pentru respectivul produs 

fitosanitar toate informaţiile de care dispune cu privire la nerealizarea eficienţei scontate, la 

dezvoltarea rezistenţei şi la orice alte efecte neprevăzute asupra plantelor, produselor 

vegetale sau mediului.
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Articolul 57

Obligaţia de a asigura

accesibilitatea informaţiei

(1) Statele membre pun la dispoziţia publicului, prin mijloace electronice, informaţii 

referitoare la produsele fitosanitare autorizate sau interzise în conformitate cu prezentul 

regulament cuprinzând cel puţin:

(a) denumirea societăţii sau numele titularului autorizaţiei şi numărul autorizaţiei;

(b) denumirea comercială a produsului;

(c) tipul preparatului;

(d) denumirea şi cantitatea de substanţă activă, agent fitoprotector sau agent sinergic pe 

care îl conţine;

(e) clasificarea, frazele privind riscurile şi siguranţa în conformitate cu Directiva 

1999/45/CE şi cu regulamentul prevăzut la articolul 65; 

(f) utilizarea sau utilizările pentru care a fost autorizat;

(g) motivele retragerii autorizaţiei dacă retragerea s-a făcut din motive de siguranţă.

(2) Informaţia menţionată la alineatul (1) este uşor accesibilă şi este actualizată cel puţin o dată 

la trei luni.

(3) Pentru a facilita aplicarea alineatelor (1) şi (2) din prezentul articol se poate institui un 

sistem de informare cu privire la autorizaţii în conformitate cu procedura de reglementare 

menţionată la articolul 79 alineatul (3).
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CAPITOLUL IV

ADJUVANŢI

Articolul 58

Introducerea pe piaţă şi utilizarea adjuvanţilor 

(1) Un adjuvant nu se introduce pe piaţă şi nici nu este utilizat în cazul în care nu a fost 

autorizat de statul membru în cauză în conformitate cu condiţiile stabilite în regulamentul 

menţionat la alineatul (2).

(2) Normele detaliate pentru autorizarea adjuvanţilor, inclusiv cerinţele referitoare la date, 

notificarea, evaluarea, determinarea şi procedura de adoptare a deciziilor sunt prevăzute 

printr-un regulament care se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu 

control menţionată la articolul 79 alineatul (4). 

(3) Se aplică articolul 81 alineatul (3).

CAPITOLUL V

PROTECŢIA ŞI UTILIZAREA ÎN COMUN A DATELOR

Articolul 59

Protecţia datelor

(1) Rapoartele privind testele şi studiile beneficiază de regimul de protecţie a datelor în 

condiţiile specificate în prezentul articol.
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Regimul de protecţie a datelor se aplică în cazul rapoartelor referitoare la testele şi studiile 

efectuate cu privire la o substanţă activă, la agenţii fitoprotectori sau la agenţii sinergici, la 

adjuvanţi şi la produsul fitosanitar, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), atunci când 

solicitantul unei autorizaţii în temeiul prezentului regulament (denumit în continuare

„solicitant iniţial”) înaintează rapoartele unui stat membru, cu condiţia ca acestea să fie:

(a) necesare pentru autorizare sau pentru modificarea unei autorizaţii spre a permite 

utilizarea produsului pe o altă cultură şi

(b) recunoscute conforme cu principiile de bună practică de laborator sau de bună 

practică experimentală.

În cazul în care un raport este protejat, statul membru care l-a primit nu îl poate folosi în 

beneficiul altor solicitanţi de autorizaţii pentru produse fitosanitare, agenţi fitoprotectori 

sau sinergici şi adjuvanţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul 

articol, la articolul 62 alineatul (2) sau la articolul 80. 

Datele sunt protejate pe o perioadă de zece ani începând de la data la care a fost eliberată 

autorizaţia iniţială în statul membru în cauză, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul 

(2) din prezentul articol sau la articolul 62. Perioada respectivă se prelungeşte până la 13 

ani în cazul produselor fitosanitare aflate sub incidenţa dispoziţiilor articolului 47.
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Perioadele în cauză se prelungesc cu trei luni pentru fiecare prelungire de autorizaţie emisă 

pentru o utilizare minoră, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1), cu excepţia cazului 

în care prelungirea autorizaţiei este bazată pe extrapolare, dacă cererile pentru autorizaţiile 

respective sunt înaintate de către titularul autorizaţiei în termen de cinci ani de la data 

emiterii primei autorizaţii în statul membru respectiv. Datele nu pot fi protejate mai mult 

de 13 ani. Datele privind produsele fitosanitare aflate sub incidenţa articolului 47 nu pot fi 

protejate mai mult de 15 ani. 

Aceleaşi norme de protecţie a datelor ca în cazul primei autorizaţii se aplică, de asemenea, 

rapoartelor privind testele şi studiile înaintate de terţi în scopul extinderii autorizaţiei 

pentru utilizări minore, astfel cum se menţionează la articolul 51 alineatul (1).

Un studiu este protejat de asemenea dacă este necesar pentru reînnoirea sau revizuirea 

autorizaţiei. Datele sunt protejate pe o perioadă de 30 de luni. Primele patru paragrafe se 

aplică cu modificările corespunzătoare.

(2) Alineatul (1) nu se aplică:

(a) rapoartelor privind testele şi studiile pentru care solicitanţii au depus scrisori de 

acces; sau

(b) în cazul în care perioada de protecţie a datelor acordată în legătură cu un alt produs 

fitosanitar pentru rapoartele privind testele şi studiile în cauză a expirat. 
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(3) Regimul de protecţie a datelor menţionat la alineatul (1) se acordă numai în cazul în care 

solicitantul iniţial a cerut un astfel de regim pentru rapoartele cu privire la testele şi studiile 

referitoare la substanţa activă, la agentul fitoprotector, la agentul sinergic, la adjuvant şi la 

produsul fitosanitar, în momentul depunerii dosarului şi a furnizat statului membru în 

cauză, pentru fiecare raport cu privire la teste şi studii, informaţiile menţionate la articolul 

8 alineatul (1) litera (e) şi la articolul 33 alineatul (3) litera (d) şi confirmarea că nicio 

perioadă de protecţie a datelor nu a fost acordată pentru test sau pentru studiu sau că nicio 

perioadă acordată nu a expirat.

Articolul 60

Lista rapoartelor privind testele şi studiile

(1) Statul membru raportor pregăteşte o listă a rapoartelor privind testele şi studiile necesare, 

pentru fiecare substanţă activă, agent fitoprotector sau agent sinergic şi adjuvant, în 

vederea obţinerii aprobării iniţiale, a modificării condiţiilor de aprobare sau a reînnoirii 

aprobării şi pune această listă la dispoziţia statelor membre şi a Comisiei.

(2) Pentru fiecare produs fitosanitar pe care îl autorizează, statele membre întocmesc şi pun la 

dispoziţia oricărei părţi interesate, la cererea acesteia:

(a) o listă cu rapoartele privind testele şi studiile referitoare la substanţa activă, la 

agentul fitoprotector, la agentul sinergic, la adjuvant şi la produsul fitosanitar 

necesare pentru autorizaţia iniţială, pentru modificarea condiţiilor de autorizare şi 

pentru reînnoirea autorizaţiei; şi

(b) o listă a rapoartelor privind testele şi studiile pentru care solicitantul a cerut un regim 

de protecţie a datelor, în conformitate cu articolul 59, şi motivele prezentate în 

aplicarea articolului în cauză.



11119/8/08 REV 8 RD/ca 104
DG B 2B RO

(3) Listele prevăzute la alineatele (1) şi (2) cuprind informaţii cu privire la faptul că 

respectivele rapoarte privind testele şi studiile sunt sau nu conforme cu principiile de bună 

practică de laborator sau cu principiile de bună practică experimentală.

Articolul 61

Norme generale pentru evitarea repetării testelor

(1) Pentru a evita repetarea testelor, înainte de a efectua teste sau studii, orice persoană care 

doreşte să obţină o autorizaţie pentru un produs fitosanitar consultă informaţiile menţionate 

la articolul 54 pentru a afla dacă şi cărei persoane i-a fost deja acordată o autorizaţie fie 

pentru un produs fitosanitar conţinând aceeaşi substanţă activă, agent fitoprotector sau 

agent sinergic, fie pentru un adjuvant. La cererea solicitantului, autoritatea competentă îi 

furnizează acestuia o listă cu testele şi rapoartele pregătite în conformitate cu articolul 60

pentru respectivul produs.

Solicitantul potenţial depune toate datele privitoare la identitatea şi impurităţile 

substanţei active pe care intenţionează să o utilizeze. În susţinerea cererii se depun dovezi 

care să ateste că solicitantul potenţial intenţionează să solicite o autorizaţie. 

(2) În cazul în care reţine că partea potenţial interesată intenţionează să solicite o autorizaţie, 

autoritatea competentă a statului membru îi comunică acesteia numele şi adresa titularului 

sau titularilor autorizaţiilor anterioare relevante, informându-i totodată pe aceştia cu privire 

la numele şi adresa solicitantului.
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(3) Solicitantul potenţial şi titularul sau titularii autorizaţiilor relevante iau toate măsurile 

rezonabile pentru a ajunge la un acord în ceea ce priveşte utilizarea în comun a oricăror 

rapoarte privind testele şi studiile protejate în temeiul articolului 59, necesare celui dintâi 

în susţinerea cererii sale.

Articolul 62

Utilizarea în comun a testelor şi studiilor efectuate pe animale vertebrate

(1) Statele membre nu acceptă repetarea testelor sau a studiilor efectuate pe animale vertebrate 

sau iniţierea acestora în sprijinul cererilor de autorizare în cazul în care ar putea fi utilizate 

în mod rezonabil metodele convenţionale descrise în anexa II la Directiva 1999/45/CE. 

Orice persoană care intenţionează să efectueze teste şi studii pe animale vertebrate ia toate 

măsurile necesare pentru a verifica dacă respectivele teste şi studii nu au fost deja efectuate 

sau iniţiate. 

(2) Solicitantul potenţial şi titularul sau titularii de autorizaţii relevante depune toate eforturile 

pentru a asigura utilizarea în comun a testelor şi studiilor efectuate pe animale vertebrate. 

Costurile pe care le implică utilizarea în comun a rapoartelor de testare şi a studiilor se 

stabilesc în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu. Solicitantul potenţial nu trebuie 

decât să contribuie la acoperirea costurilor aferente informaţiei pe care trebuie să o depună 

pentru a îndeplini cerinţele care condiţionează obţinerea autorizaţiei.
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(3) În cazul în care solicitantul potenţial şi titularul sau titularii autorizaţiilor relevante 

acordate pentru produse fitosanitare care conţin aceeaşi substanţă activă, agent 

fitoprotector sau agent sinergic sau adjuvant nu reuşesc să ajungă la un acord în ceea ce 

priveşte utilizarea în comun a rapoartelor privind testele şi studiile efectuate pe animale 

vertebrate, solicitantul potenţial informează autoritatea competentă din statul membru 

menţionată la articolul 61 alineatul (1). 

Imposibilitatea de a ajunge la un acord, în conformitate cu alineatul (2), nu împiedică 

autoritatea competentă a statului membru să utilizeze rapoartele privind testele şi studiile 

efectuate pe animale vertebrate în legătură cu cererea solicitantului potenţial. 

(4) Titularul sau titularii de autorizaţii relevante revendică din partea solicitantului potenţial 

plata unei părţi egale a costurilor suportate. Autoritatea competentă a statului membru 

poate îndruma părţile implicate să recurgă la arbitraj obligatoriu, în cadrul legislaţiei 

naţionale, pentru soluţionarea chestiunii. Altfel, părţile pot soluţiona chestiunea prin litigiu 

la nivelul tribunalelor din statele membre. Hotărârile arbitrale sau hotărârile asupra 

litigiului ţin seama de principiile stabilite la alineatul (2) şi sunt executorii în statele 

membre.
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CAPITOLUL VI

ACCESUL PUBLIC LA INFORMAŢII

Articolul 63

Confidenţialitatea

(1) O persoană care solicită ca informaţiile furnizate în temeiul prezentului regulament să fie 

tratate în regim de confidenţialitate trebuie să aducă dovezi care pot fi verificate că 

dezvăluirea respectivelor informaţii i-ar putea leza interesele comerciale sau protecţia vieţii 

private şi a integrităţii persoanei. 

(2) Se consideră că dezvăluirea următoarelor informaţii afectează, în mod normal, protecţia 

intereselor comerciale sau a vieţii private şi a integrităţii persoanelor în cauză:

(a) metoda de fabricaţie;

(b) specificaţiile referitoare la impuritatea substanţei active, cu excepţia impurităţilor 

care sunt considerate relevante din punct de vedere toxicologic, ecotoxicologic sau 

ecologic; 

(c) rezultatele loturilor de producţie ale substanţei active, inclusiv impurităţile;

(d) metodele de analiză a impurităţilor din substanţa activă fabricată, cu excepţia 

metodelor folosite pentru impurităţile considerate relevante din punct de vedere 

toxicologic, ecotoxicologic sau ecologic;
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(e) legăturile dintre un producător sau un importator şi solicitantul sau titularul 

autorizaţiei;

(f) informaţiile privind compoziţia completă a produsului fitosanitar;

(g) numele şi adresele persoanelor implicate în testele efectuate pe animale vertebrate.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu 1.

CAPITOLUL VII 

AMBALAREA, ETICHETAREA ŞI PUBLICITATEA FĂCUTĂ 

PRODUSELOR FITOSANITARE ŞI ADJUVANŢILOR

Articolul 64

Ambalarea şi prezentarea

(1) Produsele fitosanitare şi adjuvanţii care pot fi confundaţi cu alimentele, băuturile sau hrana 

pentru animale se ambalează astfel încât probabilitatea unei asemenea confuzii să fie 

minimă.

(2) Produsele fitosanitare şi adjuvanţii aflaţi la dispoziţia publicului larg care pot fi confundaţi 

cu alimentele, băuturile sau hrana pentru animale conţin componente care descurajează sau 

împiedică consumul.

(3) Articolul 9 din Directiva 1999/45/CE se aplică, de asemenea, cu privire la produsele 

fitosanitare şi la adjuvanţii care nu intră în domeniul de aplicare al directivei în cauză.

                                               

1 JO L 41, 14.2.2003, p.26.
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Articolul 65

Etichetarea

(1) Etichetarea produselor fitosanitare include cerinţele de clasificare, etichetare şi ambalare 

prevăzute de Directiva 1999/45/CE şi este conformă cerinţelor stabilite în regulamentul 

adoptat în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 79

alineatul (4).

Regulamentul în cauză conţine fraze standard privind riscurile speciale şi măsurile de 

precauţie care completează frazele menţionate în Directiva 1999/45/CE. Acesta include 

textul articolului 16 şi textele anexelor IV şi V la Directiva 91/414/CEE, cu toate 

modificările necesare. 

(2) Statele membre pot solicita mostre sau machete ale ambalajului şi propunerile de etichetă 

şi de prospect înainte ca autorizaţia să fie acordată.

(3) În cazul în care un stat membru consideră că, pentru protejarea sănătăţii umane şi animale 

şi pentru protejarea mediului, sunt necesare fraze suplimentare, acesta notifică de îndată 

celelalte state membre şi Comisia, indicând fraza sau fraele respective şi motivele pentru 

care le consideră necesare.

Astfel de teze sunt examinate pentru a fi incluse în regulamentul menţionat la alineatul (1).

Până la includerea acestora în regulament, statele membre pot impune utilizarea frazei sau 

fraelor suplimentare.
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Articolul 66

Publicitatea

(1) Este interzisă publicitatea pentru produsele fitosanitare neautorizate. Toate textele 

publicitare pentru produse fitosanitare trebuie să fie însoţite de propoziţiile „Utilizaţi cu 

precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs 

înainte de utilizare”. Aceste propoziţii trebuie să fie lizibile şi să se distingă clar de 

ansamblul textului publicitar. Cuvintele „produs fitosanitar” pot fi înlocuite cu o descriere 

mai exactă a tipului de produs, cum ar fi fungicid, insecticid sau erbicid.

(2) Mesajul publicitar nu cuprinde informaţii sub formă de text sau sub formă grafică care ar 

putea induce în eroare în legătură cu posibilele riscuri pentru sănătatea umană sau animală 

ori pentru mediu, cum ar fi expresiile „risc redus”, „netoxic” sau „fără efecte nocive”.

Numai în cazul produselor fitosanitare cu risc redus este permisă, în mesajul publicitar, 

menţiunea „produs fitosanitar cu risc redus, autorizat în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr..../2008*”. Aceasta nu poate fi utilizată drept revendicare pe eticheta produsului 

fitosanitar.

(3) Toate afirmaţiile utilizate în mesajul publicitar sunt justificabile din punct de vedere tehnic.

(4) Mesajele publicitare nu includ nicio reprezentare vizuală a unor practici potenţial 

periculoase, precum amestecarea sau aplicarea fără îmbrăcăminte de protecţie suficientă 

sau utilizarea lângă mâncare sau de către copii sau în preajma acestora.

                                               

* JO - de introdus numărul prezentului regulament.



11119/8/08 REV 8 RD/ca 111
DG B 2B RO

(5) Materialele publicitare sau promoţionale atrag atenţia asupra expresiilor şi simbolurilor de 

avertizare corespunzătoare prevăzute pe etichetă. 

CAPITOLUL VIII

CONTROALE

Articolul 67

Păstrarea evidenţelor

(1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii, exportatorii şi utilizatorii profesionişti 

de produse fitosanitare ţin, pentru o perioadă de cel puţin trei ani, o evidenţă a produselor 

fitosanitare pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează, le utilizează sau le 

introduc pe piaţă.

La cerere, aceştia pun la dispoziţia autorităţii competente informaţiile relevante din 

evidenţele respective. Părţile terţe, cum ar fi întreprinderile de tratare a apei, pot solicita 

accesul la aceste informaţii adresându-se autorităţii competente.

(2) Titularii de autorizaţii furnizează autorităţilor competente ale statelor membre toate datele 

privind volumul de vânzări de produse fitosanitare, în conformitate cu Regulamentul 

privind privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare1* .

                                               

1 JO L…
* JO - de introdus numărul, data și referințele de publicare ale regulamentului menționat. 
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(3) Procedura de reglementare menționată de articolul 79 alineatul (3) permite adoptarea unor 

măsuri care să asigure aplicarea uniformă a dispoziţiilor de la alineatele (1) şi (2).

Articolul 68

Monitorizare şi controale

Pentru a asigura respectarea prezentului regulament, statele membre efectuează controale oficiale. 

Acestea întocmesc şi transmit Comisiei un raport privind amploarea şi rezultatele acestor controale 

în termen de şase luni de la finele anului la care se referă raportul. 

Experţii Comisiei efectuează audituri generale şi speciale în statele membre, pentru verificarea 

controalelor oficiale ale statelor membre. 

Un regulament, adoptat în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la 

articolul 79 alineatul (4), urmează să stabilească dispoziţii cu privire la controale, în special la cele 

având ca obiect producerea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, transportul, comercializarea, 

formularea, comerţul paralel şi utilizarea produselor fitosanitare. De asemenea, acesta va cuprinde 

dispoziţii referitoare la strângerea informaţiilor şi la raportarea cazurilor în care există suspiciuni de 

otrăvire.
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CAPITOLUL IX

URGENŢE

Articolul 69

Măsuri de urgenţă

În cazurile în care devine evident că o substanţă activă, un agent fitoprotector, agent sinergic sau 

coformulant aprobat ori un produs fitosanitar autorizat în conformitate cu prezentul regulament 

poate constitui un pericol grav pentru sănătatea umană sau animală ori pentru mediu, iar pericolul 

respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsurile luate de statul/statele 

membru/membre în cauză, se adoptă fără întârziere măsuri de limitare sau interzicere a utilizării 

şi/sau a comercializării respectivei substanţe/respectivului produs, în conformitate cu procedura de 

reglementare menţionată la articolul 79 alineatul (3), fie din iniţiativa Comisiei însăşi, fie la 

solicitarea unui stat membru. Înainte de adoptarea unor astfel de măsuri, Comisia examinează 

dovezile şi poate solicita punctul de vedere al autorităţii. Comisia poate stabili un termen până la 

care trebuie exprimat punctul de vedere.

Articolul 70

Măsuri de urgență în cazuri de extremă urgenţă

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 69, Comisia poate adopta în mod provizoriu, în cazurile 

de extremă urgenţă, măsuri de urgenţă, după ce consultă statul membru sau statele membre în cauză 

şi informează celelalte state membre.
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De îndată ce este posibil şi cel mai târziu în termen de zece zile lucrătoare, aceste măsuri trebuie 

confirmate, modificate, revocate sau prelungite în conformitate cu procedura de reglementare 

menţionată la articolul 79 alineatul (3).

Articolul 71

Alte măsuri de urgenţă

(1) În cazul în care un stat membru informează oficial Comisia despre necesitatea unor măsuri 

de urgenţă, dar nu se întreprinde nicio acţiune în conformitate cu articolele 69 sau 70, 

statul membru poate adopta măsuri de protecţie provizorii. În astfel de situaţii, statul 

membru informează imediat celelalte state membre şi Comisia.

(2) În termen de 30 de zile lucrătoare, Comisia sesizează comitetul menţionat la articolul 79

alineatul (1), în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 79

alineatul (3), în vederea prelungirii, modificării sau abrogării măsurilor de protecţie luate 

provizoriu la nivel naţional.

(3) Statul membru îşi poate menţine în vigoare măsurile de protecţie provizorii până la 

adoptarea măsurilor comunitare.
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CAPITOLUL X

DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE

Articolul 72

Sancţiuni

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor din 

prezentul regulament şi iau măsurile necesare garantării aplicării acestora. Aceste sancţiuni trebuie 

să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. 

Statele membre comunică imediat Comisiei aceste norme şi orice modificare ulterioară.

Articolul 73

Răspunderea civilă şi penală

În statele membre, acordarea unei autorizaţii şi orice altă măsură luată în conformitate cu prezentul 

regulament nu exonerează producătorul şi, dacă este cazul, persoana răspunzătoare pentru 

introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare sau pentru utilizarea acestora, de răspundere civilă şi 

penală în sens general.
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Articolul 74

Redevenţe şi taxe

(1) Statele membre îşi pot recupera costurile asociate oricăror activităţi pe care le desfăşoară în 

cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament, prin intermediul unor redevenţe 

sau taxe.

(2) Statele membre se asigură că redevenţele sau taxele prevăzute la alineatul (1):

(a) sunt stabilite în mod transparent; şi

(b) corespund costului real al activităţilor desfăşurate, cu excepţia cazului în care este în 

interes public să se reducă redevenţele sau taxele.

Redevenţele sau taxele pot include un barem de taxe fixe bazate pe costurile medii ale 

activităţilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 75

Autoritatea competentă

(1) Fiecare stat membru desemnează una sau mau multe autorităţi competente care să asigure 

îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Fiecare stat membru desemnează o autoritate naţională coordonatoare care gestionează şi 

asigură în ansamblul lor contactele necesare cu solicitanţii, celelalte state membre, Comisia 

şi autoritatea.
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(3) Statele membre se asigură că autorităţile competente dispun de personal suficient şi cu o 

calificare şi experienţă corespunzătoare pentru a îndeplini în mod eficient şi concret 

obligaţiile prevăzute în prezentul regulament.

(4) Fiecare stat membru comunică Comisiei, autorităţii şi autorităţilor naţionale coordonatoare 

ale celorlalte state membre informaţii amănunţite despre autoritatea sau autorităţile sale 

naţionale competente şi le informează cu privire la orice modificare operată în ceea ce le 

priveşte.

(5) Pe site-ul său internet, Comisia publică şi actualizează o listă a autorităţilor menţionate la 

alineatele (1) şi (2).

Articolul 76

Cheltuielile Comisiei

(1) Comisia poate suporta cheltuieli pentru activităţile legate de îndeplinirea obiectivelor 

prezentului regulament, inclusiv de organizarea şi:

(a) dezvoltarea unui sistem armonizat, inclusiv a unei baze de date adecvate, pentru 

colectarea şi stocarea tuturor informaţiilor privind substanţele active, agenţii 

fitoprotectori, agenţii sinergici, coformulanţii, produsele fitosanitare şi adjuvanţii, în 

scopul punerii acestora la dispoziţia statelor membre, a producătorilor şi a celorlalte 

părţi interesate; 

(b) efectuarea unor studii necesare pentru elaborarea şi dezvoltarea în continuare a 

legislaţiei privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare şi a 

adjuvanţilor;
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(c) efectuarea unor studii necesare pentru armonizarea procedurilor, a criteriilor de 

adoptare a deciziilor şi a cerinţelor referitoare la date; 

(d) coordonarea, dacă este necesar, prin mijloace electronice, a cooperării dintre statele 

membre, Comisie și autoritate şi măsuri care să faciliteze distribuirea sarcinilor;

(e) dezvoltarea şi actualizarea unui sistem electronic coordonat de prezentare şi evaluare, 

menit să promoveze schimbul electronic de documente şi distribuirea sarcinilor între 

solicitanţi, statele membre, Comisie și autoritate;

(f) elaborarea unor indicaţii orientative menite să faciliteze aplicarea în practica de zi cu 

zi a prezentului regulament;

(g) cheltuielile de deplasare şi de întreţinere suportate de experţii statelor membre 

desemnaţi de Comisie să-i asiste pe experţii săi în cadrul activităţilor de control 

specificate la articolul 68;

(h) instruirea personalului de control;

(i) finanţarea altor măsuri necesare pentru aplicarea regulamentului adoptat în 

conformitate cu articolul 68.

(2) Autoritatea bugetară autorizează, în fiecare an financiar, creditele solicitate în temeiul 

alineatului (1).
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Articolul 77

Documente orientative

În conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 79 alineatul (2), Comisia poate 

adopta sau modifica documente tehnice sau alte documente orientative destinate aplicării 

prezentului regulament. Comisia poate cere autorităţii să elaboreze sau să contribuie la elaborarea 

acestor documente orientative.

Articolul 78

Modificări şi măsuri de punere în aplicare

(1) Următoarele măsuri destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, 

printre altele prin completarea acestuia, se adoptă, în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control menţionată la articolul 79 alineatul (4):

(a) modificări ale anexelor, luând în considerare cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice 

actuale;

(b) modificări ale regulamentelor cu privire la cerinţele referitoare la date pentru 

substanţele active şi pentru produsele fitosanitare, în conformitate cu articolul 8 

alineatul (1) literele (b) şi (c), luând în considerare cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice 

actuale;

(c) modificări ale regulamentului privind principiile uniforme de evaluare şi autorizare a 

produselor fitosanitare, în conformitate cu articolul 29 alineatul (6), luând în 

considerare cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice actuale;
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(d) un regulament prin care se amână expirarea perioadei de aprobare menţionate la 

articolul 17 al doilea paragraf;

(e) un regulament privind cerinţele referitoare la date pentru agenţii fitoprotectori şi 

agenţii sinergici menţionaţi la articolul 25 alineatul (3);

(f) un regulament de stabilire a programului de lucru pentru agenţii fitoprotectori şi 

agenţii sinergici menţionaţi la articolul 26;

(g) includerea coformulanţilor în anexa III, astfel cum se menționează la articolul 27

alineatul (2); 

(h) prelungirea perioadei de aplicare a prezentului regulament la autorizațiile provizorii

astfel cum se menţionează la articolul 30 alineatul (3);

(i) cerințe referitoare la furnizarea de informații legate de comerțul paralel astfel cum se 

menționează la articolul 52 alineatul (4) ;

(j) norme detaliate pentru adjuvanţi, astfel cum se menţionează la articolul 58 alineatul 

(2);

(k) un regulament cuprinzând cerințele în materie de etichetare a produselor fitosanitare, 

astfel cum se menţionează la articolul 65 alineatul (1);

(l) un regulament privind controalele, astfel cum se menţionează la articolul 68 al treilea 

paragraf.

(2) Orice măsuri suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament 

pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 79

alineatul (3). 



11119/8/08 REV 8 RD/ca 121
DG B 2B RO

(3) În conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 79 alineatul (2), 

urmează să se adopte un regulament cuprinzând o listă a substanţelor active incluse în 

anexa I la Directiva 91/414/CEE. Aceste substanţe se consideră aprobate în conformitate 

cu prezentul regulament.

Articolul 79

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală, 

instituit în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie. 

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi 

articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din 

respectiva decizie.

(5) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4)

şi alineatul (5) litera (b) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere

dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.
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Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) şi la alineatul (4) literele (b) şi 

(e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, o lună şi, respectiv, două luni.

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 80

Măsuri tranzitorii

(1) Directiva 91/414/CEE continuă să se aplice, în ceea ce priveşte procedura şi condiţiile de 

aprobare:

(a) substanţelor active pentru care s-a adoptat o hotărâre în conformitate cu articolul 6 

alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, înainte de…*sau

(b) substanţelor active incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 737/20071

sau

(c) substanţelor active pentru care a fost stabilit caracterul complet al cererilor în 

conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 33/20082 sau

(d) substanţelor active pentru care a fost stabilit caracterul complet al cererilor, în 

conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008, înainte de …*.

                                               

* JO - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
1 JO L 169, 29.6.2003, p.10.
2 JO L 15, 18.1.2008, p.5.
* JO - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 13 alineatul (2) din prezentul regulament, pe baza 

examinării efectuate în temeiul Directivei 91/414/CEE, se adoptă un regulament cu privire 

la aprobarea acestor substanţe. În cazul substanţelor active menţionate la litera (b) din 

prezentul alineat, aprobarea respectivă nu trebuie considerată ca fiind o reînnoire a 

aprobării menţionate la articolul 14 din prezentul regulament. 

(2) Articolul 13 alineatele (1) - (4) şi anexele II şi III la Directiva 91/414/CEE continuă să se 

aplice cu privire la substanţele active incluse în anexa I la directiva respectivă şi la 

substanţele active aprobate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol:

(a) pentru o perioadă de cinci ani de la data includerii sau aprobării lor, în cazul 

substanţelor active aflate sub incidenţa articolului 8 alineatul (2) din Directiva 

91/414/CEE;

(b) pentru o perioadă de zece ani de la data includerii sau aprobării lor, în cazul 

substanţelor active care nu erau pe piaţă la 26 iulie 1993;

(c) pentru o perioadă de cinci ani de la data reînnoirii includerii sau a aprobării, în cazul 

substanţelor active a căror includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE expiră 

la….*. Prezenta dispoziţie se aplică exclusiv datelor necesare pentru reînnoirea 

aprobării, care au fost certificate ca fiind conforme cu principiile de bună practică de 

laborator până la data respectivă.

                                               

* JO - 24 luni de la data publicării prezentului regulament.
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(3) Atunci când articolul 13 din Directiva 91/414/CEE se pune în aplicare în temeiul 

alineatului (1) sau (2) din prezentul articol, acesta intră sub incidenţa normelor speciale

privind Directiva 91/414/CEE stipulate în Actul de aderare prin care un stat a devenit stat 

membru al Comunităţii.

(4) Pentru substanţele active a căror aprobare iniţială expiră la …*, cererea prevăzută la 

articolul 14 trebuie prezentată de către producător unui stat membru cu cel puţin doi ani 

înainte de expirarea aprobării iniţiale, o copie a acesteia fiind înaintată celorlalte state 

membre, Comisiei şi autorităţii.

(5) Cererile de autorizare a produselor fitosanitare:

(a) depuse în temeiul articolului 4 din Directiva 91/414/CEE şi aflate în curs de 

examinare în statele membre sau

(b) care urmează să fie modificate sau retrase ca urmare a unei includeri în anexa I la 

Directiva 91/414/CEE sau a unei aprobări în conformitate cu alineatul (1) din 

prezentul articol,

la …**se soluţionează în baza legislaţiei naţionale în vigoare înainte de acea dată.

După luarea deciziilor respective, se aplică prezentul regulament.

(6) Produsele etichetate în conformitate cu articolul 16 din Directiva 91/414/CEE pot fi 

introduse în continuare pe piaţă până la…*** .

                                               

* JO - 36 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
** JO - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
*** JO - 66 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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(7) Până la…* , Comisia stabileşte o listă a substanţelor incluse în anexa I la Directiva 

91/414/CEE care îndeplinesc criteriile prevăzute la punctul 4 din anexa II la prezentul 

regulament şi cărora li se aplică dispoziţiile articolului 50 din prezentul regulament .

Articolul 81

Derogări acordate pentru agenţi fitoprotectori,

agenţi sinergici, coformulanţi şi adjuvanţi

(1) Prin derogare de la articolul 28 alineatul (1), pe durata unei perioade de cinci ani de la 

adoptarea programului menţionat la articolul 26, un stat membru poate autoriza 

introducerea pe piaţa proprie a produselor fitosanitare conţinând agenţi sinergici sau 

fitoprotectori neaprobaţi, dar incluşi în respectivul program.

(2) Prin derogare de la articolul 27 şi fără a aduce atingere legislaţiei comunitare, statele 

membre pot aplica dispoziţii de drept intern, pentru coformulanţii care nu au fost incluşi în 

anexa III până la… *.

În cazul în care, după…* , un stat membru are motive întemeiate să considere că un 

coformulant care nu a fost inclus în anexa III poate constitui un pericol grav pentru 

sănătatea umană sau animală ori pentru mediu, respectivul stat membru poate să interzică 

sau să restrângă temporar aplicarea coformulantului în cauză pe teritoriul său. Statul 

membru informează de îndată celelalte state membre şi Comisia cu privire la decizia sa şi 

oferă motive justificative ale acesteia. Se aplică articolul 71.

                                               

* JO - 78 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.



11119/8/08 REV 8 RD/ca 126
DG B 2B RO

(3) Prin derogare de la articolul 58 alineatul (1), statele membre pot aplica dispoziţiile 

naţionale pentru autorizarea adjuvanţilor până la adoptarea normelor detaliate menţionate 

la articolul 58 alineatul (2).

Articolul 82

Clauza de reexaminare

Până la…* Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport asupra funcţionării 

recunoaşterii reciproce a autorizaţiilor şi, în special, asupra aplicării de către statele membre a 

dispoziţiilor menţionate la articolul 36 alineatul (3) şi la articolul 50 alineatul (2), asupra divizării 

Comunității în trei zone şi aplicării criteriilor de aprobare a substanţelor active, a agenţilor 

fitoprotectori şi a agenţilor sinergic, conform anexei II şi asupra impactului acestora asupra 

diversificării sectorului agricol şi a concurenţei din interiorul acestuia precum şi asupra sănătăţii 

umane şi asupra mediului. Raportul poate fi însoţit, dacă este necesar, de propuneri legislative 

corespunzătoare pentru modificarea dispoziţiilor respective.

Articolul 83

Abrogare

Directivele 79/117/CEE şi 91/414CEE, astfel cum au fost modificate prin actele din anexa V, se 

abrogă de la …**, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 80 şi obligaţiilor statelor membre cu 

privire la termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor prevăzute în 

respectiva anexă.

                                               

* JO - 60 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
** JO - 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament. În special, 

trimiterile din alte acte din legislaţia comunitară, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, la 

articolul 3 din Directiva 91/414/CEE se interpretează ca trimiteri la articolul 55 din prezentul 

regulament.

Articolul 84

Intrarea în vigoare şi aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene.

Până la…* Comisia adoptă următoarele acte:

(a) un regulament cuprinzând lista substanţelor active deja aprobate la data adoptării 

regulamentului respectiv;

(b) un regulament privind cerinţele referitoare la date pentru substanţele active, astfel cum sunt 

menţionate la articolul 8 alineatul (1) litera (b);

(c) un regulament privind cerinţele referitoare la date pentru produsele fitosanitare, astfel cum 

sunt menţionate la articolul 8 alineatul (1) litera (c);

(d) un regulament privind principiile uniforme de evaluare a riscurilor pentru produsele

fitosanitare, astfel cum sunt menţionate la articolul 36;

                                               

* JO - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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(e) un regulament cuprinzând cerinţele în materie de etichetare a produselor fitosanitare, astfel 

cum sunt menţionate la articolul 65 alineatul (1).

Prezentul regulament se aplică de la…*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

                                               

* JO - 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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ANEXA I

Definirea zonelor pentru autorizarea produselor fitosanitare menționate la articolul 3 alineatul (15)

Zona A - Nord

Din această zonă fac parte următoarele state membre:

Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Suedia

Zona B - Centru

Din această zonă fac parte următoarele state membre:

Belgia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Luxemburg, Ungaria, Ţările de Jos, Austria, Polonia, 

România, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit

Zona C - Sud

Din această zonă fac parte următoarele state membre:

Bulgaria, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Cipru, Malta, Portugalia
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ANEXA II

Procedura şi criteriile de aprobare a substanţelor active, a agenţilor fitoprotectori şi a agenţilor 

sinergici în conformitate cu capitolul II

1. Evaluare

1.1. În cursul procesului de evaluare şi adoptare a deciziilor prevăzut la articolele 4 - 21, 

statul membru raportor şi autoritatea cooperează cu solicitanţii în vederea soluţionării 

rapide a oricăror probleme legate de dosar sau a identificării din timp a oricăror 

explicaţii sau studii suplimentare necesare pentru evaluarea dosarului, inclusiv a 

informaţiilor care permit eliminarea necesităţii de a introduce restricţii la aprobare, 

de a modifica condiţiile propuse de utilizare a produselor fitosanitare sau de a le 

modifica natura sau compoziţia în scopul satisfacerii pe deplin a cerinţelor 

prezentului regulament. 

1.2. Evaluarea efectuată de autoritate şi de statul membru raportor trebuie să se bazeze pe 

principii ştiinţifice şi pe recomandările experţilor.

1.3. În cursul procesului de evaluare şi de adoptare a deciziilor prevăzut la articolele 4 -

21, statele membre şi autoritatea iau în considerare toate liniile directoare 

suplimentare elaborate în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi 

sănătatea animală în scopul ameliorării, dacă este cazul, a metodelor de evaluare a 

riscurilor.
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2. Criterii generale de luare a deciziei

2.1. Dispoziţiile articolului 4 se consideră îndeplinite numai dacă, în baza dosarului 

depus, se consideră că este posibilă autorizarea în cel puţin un stat membru, pentru 

cel puţin un produs fitosanitar conţinând substanţa activă respectivă şi pentru cel 

puţin una dintre utilizările reprezentative. 

2.2. Prezentarea unor informaţii suplimentare

În principiu, o substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai în temeiul unui dosar complet. 

În cazuri excepţionale, o substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent 

sinergic poate fi aprobat chiar dacă mai trebuie furnizate anumite informaţii, atunci 

când:

(a) cerinţele referitoare la date au fost modificate sau precizate după depunerea 

dosarului sau

(b) se consideră că informaţiile sunt de natură să constituie o confirmare 

susceptibilă să mărească gradul de încredere în hotărârea luată.

2.3. Restricţii cu privire la aprobare

Dacă este necesar, aprobarea poate face obiectul unor condiţii şi restricţii, astfel cum 

se prevede la articolul 6.
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În cazul în care statul membru raportor consideră că din dosarul depus lipsesc 

anumite informaţii, astfel încât substanţa activă nu poate fi aprobată decât cu unele 

restricţii, acesta contactează din timp solicitantul în vederea obţinerii mai multor 

informaţii de natură să permită eventuala eliminare a respectivelor restricţii.

3. Criterii de aprobare a substanţelor active

3.1. Dosar

Dosarele depuse în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) cuprind informaţiile 

necesare stabilirii, dacă este cazul, a dozei zilnice admisibile (DZA), a nivelului 

admisibil de expunere a operatorului (NAEO) şi a dozei acute de referinţă (DAR).

În cazul unei substanţe active, al unui agent fitoprotector sau al unui agent sinergic 

cu una sau mai multe utilizări reprezentative, printre care se numără utilizarea pe 

culturi alimentare sau furajere sau care implică indirect prezenţa reziduurilor în 

alimente ori în hrana pentru animale, dosarul depus în conformitate cu articolul 7 

alineatul (1) cuprinde informaţiile necesare în scopul efectuării unei evaluări a 

riscurilor şi al aplicării dispoziţiilor.

În special, dosarul trebuie:

(a) să permită identificarea oricărui reziduu potenţial periculos;

(b) să indice suficient de exact reziduurile ce urmează să fie prezente în alimente şi 

în hrana pentru animale, inclusiv în ceea ce priveşte culturile ulterioare;

(c) dacă este cazul, să indice suficient de exact nivelul corespunzător de reziduuri 

reflectând efectele operaţiilor de prelucrare şi/sau amestecare;
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(d) să permită definirea şi stabilirea, prin metode adecvate de uz general, a unei 

limite maxime admise de reziduuri pentru produsul de bază şi, dacă este cazul, 

pentru produsele de origine animală, atunci când produsul de bază sau părţi ale 

acestuia intră în compoziţia hranei animalelor; 

(e) dacă este relevant, să permită definirea unor factori de concentraţie sau diluţie 

rezultaţi în urma operaţiilor de prelucrare şi/sau amestecare. 

După caz, dosarul depus în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) trebuie să permită 

o estimare anticipată a evoluţiei şi circulaţiei substanţei active în mediul înconjurător, 

precum şi a impactului acesteia asupra speciilor pe care nu este destinată să le 

combată.

3.2. Eficacitate

O substanţă activă separată sau combinată cu un agent fitoprotector sau cu un agent 

sinergic se aprobă numai atunci când se stabileşte că produsul fitosanitar în cauză, 

folosit în conformitate cu bunele practici fitosanitare şi luând în considerare condiţii 

realiste de utilizare, este suficient de eficient pentru una sau mai multe aplicaţii 

reprezentative. Această cerinţă se evaluează în conformitate cu principiile uniforme 

de evaluare şi autorizare a produselor fitosanitare menţionate la articolul 29 alineatul 

(6).
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3.3. Relevanţa metaboliţilor

Dacă este cazul, documentaţia depusă trebuie să permită stabilirea relevanţei 

toxicologice, ecotoxicologice sau ecologice a metaboliţilor. 

3.4. Compoziţia substanţei active, a agentului fitoprotector sau a agentului sinergic

3.4.1.Specificaţia defineşte gradul minim de puritate, natura şi nivelul maxim de 

impurităţi şi, dacă este relevant, de izomeri/diastereoizomeri şi aditivi, precum 

şi conţinutul de impurităţi potenţial periculoase din punct de vedere 

toxicologic, ecotoxicologic sau ecologic în limite admisibile.

3.4.2.După caz, specificaţia este în conformitate cu specificaţia relevantă a 

Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) , dacă aceasta există. Cu 

toate acestea, din raţiuni legate de protecţia sănătăţii umane, animale şi a 

mediului, se pot adopta specificaţii mai stricte. 

3.5. Metode de analiză

3.5.1.Metodele de analiză a substanţei active, a agentului fitoprotector sau a 

agentului sinergic în starea în care rezultă din procesul de fabricaţie şi metodele 

de determinare a impurităţilor potenţial periculoase din punct de vedere 

toxicologic, ecotoxicologic sau ecologic ori care sunt prezente în cantităţi mai 

mari de 1 g/kg în compoziţia substanţei active, a agentului fitoprotector sau a 

agentului sinergic rezultat(e) din procesul de fabricaţie trebuie să fi fost 

validate şi să se fi dovedit suficient de specifice, calibrate corect, exacte şi 

precise.
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3.5.2.După caz, metodele de analiză a reziduurilor pentru substanţele active şi 

metaboliţii relevanţi din matricele vegetale, animale şi de mediu şi din apa 

potabilă trebuie să fi fost validate şi să se fi dovedit suficient de sensibile în 

raport cu nivelurile avute în vedere. 

3.5.3.Evaluarea s-a efectuat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare şi 

autorizare a produselor fitosanitare menţionate la articolul 29 alineatul (6).

3.6. Impactul asupra sănătăţii umane

3.6.1.Dacă este necesar, se determină o doză zilnică admisibilă (DZA), un nivel 

admisibil de expunere a operatorului (NAEO) şi o doză acută de referinţă 

(DAR). La determinarea acestor valori trebuie asigurată o marjă de siguranţă 

corespunzătoare de cel puţin 100, luându-se în considerare atât tipul şi 

gravitatea efectelor, cât şi vulnerabilitatea anumitor categorii de populaţie.

3.6.2.Substanţele active, agenţii fitoprotectori sau sinergici se aprobă numai dacă, pe 

baza evaluării testelor de genotoxicitate de nivel superior efectuate în 

conformitate cu cerinţele referitoare la date privind substanţele active şi agenţii 

fitoprotectori sau sinergici şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, inclusiv 

a unei analize a literaturii ştiinţifice, efectuate de autoritate, acestea nu sunt sau 

nu trebuie să fie clasificate, în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 

67/548/CEE, ca mutageni de categoria 1 sau 2.
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3.6.3.Substanţele active, agenţii fitoprotectori sau sinergici se aprobă numai dacă, pe 

baza evaluării testelor de carcinogenicitate efectuate în conformitate cu 

cerinţele referitoare la date privind substanţele active şi agenţii fitoprotectori 

sau sinergici şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, inclusiv a unei analize 

a literaturii ştiinţifice, efectuate de autoritate, acestea nu sunt sau nu trebuie să 

fie clasificate, în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 67/548/CEE, ca 

fiind carcinogeni de categoria 1 sau 2, cu excepţia cazului în care expunerea 

oamenilor la acea substanţă, agent fitoprotector sau sinergic într-un produs 

fitosanitar, în condiţii realiste propuse de utilizare, este neglijabilă, de exemplu 

produsul este folosit în sisteme închise sau în alte condiţii ce exclud contactul 

cu omul şi dacă reziduurile substanţei active, ale agentului fitoprotector sau 

sinergic din alimente şi furaje nu depăşesc valorile de ajustare prevăzute la 

articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. 
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3.6.4.Substanţele active, agenţii fitoprotectori sau sinergici se aprobă numai dacă, pe 

baza evaluării testelor de toxicitate reproductivă efectuate în conformitate cu 

cerinţele referitoare la date privind substanţele active şi agenţii fitoprotectori 

sau sinergici şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, inclusiv a unei analize 

a literaturii ştiinţifice, efectuate de autoritate, acestea nu sunt sau nu trebuie să 

fie clasificate, în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 67/548/CEE, ca 

fiind toxici pentru reproducere de categoria 1 sau 2, cu excepţia cazului în care 

expunerea oamenilor la acea substanţă, agent fitoprotector sau sinergic într-un 

produs fitosanitar, în condiţii realiste propuse de utilizare, este neglijabilă, de 

exemplu produsul este folosit în sisteme închise sau în alte condiţii ce exclud 

contactul cu omul şi dacă reziduurile substanţei active, ale agentului 

fitoprotector sau sinergic din alimente şi furaje nu depăşesc valorile de ajustare

prevăzute la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 

396/2005.

3.6.5.O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai dacă, în baza evaluării liniilor directoare privind testarea adoptate la 

nivel comunitar sau internaţional şi a altor date şi informaţii disponibile, 

inclusiv a unei analize a literaturii ştiinţifice, efectuate de autoritate, 

aceasta/acesta este considerat(ă) ca fiind lipsit(ă) de proprietăţi de disruptor 

endocrin, care ar putea cauza efecte nocive la om, cu excepţia cazului în care 

expunerea omului la acţiunea substanţei active, a agentului fitoprotector sau a 

agentului sinergic în cauză din compoziţia unui produs fitosanitar este 

neglijabilă, de exemplu produsul este folosit în sisteme închise sau în alte 

condiţii ce exclud contactul cu omul şi dacă reziduurile substanţei active, ale

agentului fitoprotector sau sinergic din alimente şi furaje nu depăşesc valorile 

de ajustare prevăzute la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 

(CE) nr. 396/2005.
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3.7. Evoluţie şi comportament în mediul înconjurător

3.7.1.O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai dacă nu sunt considerate drept poluanţi organici persistenţi (POP).

Substanţele care îndeplinesc toate cele trei criterii specificate în secţiunile de 

mai jos sunt POP:

3.7.1.1 Persistenţă:

O substanță activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic 

îndeplinește criteriul de persistență atunci cândse dovedește că timpul pe 

care îl necesită pentru o degradare de 50% DT50 în apă este mai mare de 

două luni, sau că DT50 în sol este mai mare de şase luni, sau că DT50 în 

sedimente este mai mare de şase luni; 

3.7.1.2. Bioacumulare:

O substanță activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic 

îndeplinește criteriul de bioacumulare atunci când:

- se dovedește că factorul de bioconcentraţie sau factorul de 

bioacumulare în speciile acvatice este mai mare de 5 000 sau, în 

lipsa unor astfel de date, că coeficientul de partiție n-octanol/apă 

(log Ko/w) este mai mare de 5 sau

- se dovedește că substanţa activă, agentul fitoprotector sau agentul 

sinergic oferă alte motive de îngrijorare, cum ar fi o bioacumulare 

ridicată la alte specii decât cea vizată ori o toxicitate sau 

ecotoxicitate ridicată;



11119/8/08 REV 8 RD/ca 10
ANEXA II DG B 2B RO

3.7.1.3. Potenţial de diseminare la mare distanţă în mediul înconjurător:

O substanță activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic îndeplinește 

criteriul potențialului de diseminare la mare distanţă în mediul 

înconjurător atunci când 

- nivelurile substanţei active, agentului fitoprotector sau agentului

sinergic, măsurate în puncte depărtate de sursele de emanare sunt 

potențial periculoase; 

- datele de monitorizare indică o diseminare la distanţă mare în 

mediu a substanţei active, a agentului fitoprotector sau sinergic, 

prin intermediul aerului, al apei sau al speciilor migratoare, având 

potențial de transfer într-un mediu receptor; sau

- proprietăţile de evoluţie în mediul înconjurător şi/sau rezultatele-

model demonstrează că substanţa activă, agentul fitoprotector sau 

sinergic prezintă un potenţial de diseminare la distanţă prin aer, apă 

sau specii migratoare, având potențial de transfer într-un mediu 

înconjurător receptor, în puncte depărtate de sursele de emanare. În 

cazul unei substanţe active, al unui agent fitoprotector sau sinergic 

care migrează pe distanţe semnificative prin aer, perioada de 

înjumătăţire DT50 trebuie să fie mai mare de două zile.

3.7.2.O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai dacă nu este considerat(ă) drept o substanţă persistentă, bioacumulativă 

şi toxică (PBT).

Substanţa care îndeplineşte toate cele trei criterii specificate în secţiunile care 

urmează este o substanţă PBT.
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3.7.2.1. Persistenţă

O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic 

îndeplineşte criteriul de persistenţă atunci când:

– perioada de înjumătăţire în apă de mare este mai mare de 60 de zile 

sau

– perioada de înjumătăţire în apă dulce sau de estuar este mai mare 

de 40 de zile sau

– perioada de înjumătăţire în sediment marin este mai mare de 180 de 

zile sau

– perioada de înjumătăţire în sediment de apă dulce sau de estuar este 

mai mare de 120 de zile sau

– perioada de înjumătăţire în sol este mai mare de 120 de zile.

Evaluarea persistenţei în mediul înconjurător se bazează pe datele privind 

perioada de înjumătăţire colectate în condiţii adecvate, descrise de solicitant.

3.7.2.2. Bioacumulare

O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic 

îndeplinesc criteriul de bioacumulare în cazul în care factorul de 

bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 2000. 

Evaluarea bioacumulării se bazează pe date privind bioconcentraţia 

măsurate pe specii acvatice. Se pot utiliza atât specii de apă dulce, cât şi 

specii de apă de mare.
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3.7.2.3. Toxicitate

O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic 

îndeplineşte criteriul de toxicitate atunci când: 

– concentraţia fără efecte observate pe termen lung pe speciile de apă 

de mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 mg/l sau

– substanţa activă este clasificată drept carcinogenă (categoria 1 sau 

2), mutagenă (categoria 1 sau 2) sau toxică pentru reproducere 

(categoria 1, 2 sau 3) sau

– există alte dovezi de toxicitate cronică, identificate pe baza 

clasificărilor: T, R48 sau Xn, R48, în conformitate cu Directiva 

67/548/CEE. 

3.7.3.O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai dacă nu sunt considerate drept substanţe foarte persistente şi foarte 

bioacumulative (vPvB).

Substanţele care îndeplinesc ambele criterii specificate în secţiunile de mai jos 

sunt substanţe vPvB.
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3.7.3.1. Persistenţă

O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic 

îndeplinesc criteriul de „foarte persistente” atunci când:

– perioada de înjumătăţire în apă dulce sau de estuar este mai mare 

de 60 de zile sau

– perioada de înjumătăţire în sedimentul de apă de mare, apă dulce 

sau de estuar este mai mare de 180 de zile sau

– perioada de înjumătăţire în sol este mai mare de 180 de zile.

3.7.3.2. Bioacumulare

O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic îndeplinesc criteriul 

de „foarte bioacumulative” în cazul în care factorul de bioconcentraţie este mai mare 

de 5000.
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3.8. Ecotoxicologia

3.8.1.O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai dacă evaluarea riscurilor demonstrează că acestea sunt admisibile în 

conformitate cu criteriile specificate în cadrul principiilor uniforme de evaluare 

şi autorizare a produselor fitosanitare menţionate la articolul 29 alineatul (6), în 

condiţiile realiste propuse pentru utilizarea unui produs fitosanitar conţinând 

substanţa activă, agentul fitoprotector sau agentul sinergic. Evaluarea trebuie să 

ţină seama de gravitatea efectelor, de incertitudinea în ceea ce priveşte datele şi 

de numărul de grupuri de organisme pe care se scontează că utilizarea în 

condiţiile prestabilite a substanţei active, a agentului fitoprotector sau sinergic 

le va afecta negativ.

3.8.2.O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă 

numai dacă, în baza evaluării liniilor directoare privind testarea adoptate la 

nivel comunitar sau internaţional, sunt considerate drept lipsite de proprietăţi 

de disruptor endocrin, care pot cauza efecte adverse la speciile nețintă, cu 

excepţia cazului în care expunerea acestora la acţiunea respectivei substanţe 

active din compoziţia unui produs fitosanitar este, în condiţiile de utilizare 

realiste propuse, neglijabilă.

3.9. Definiţia reziduurilor

O substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă numai 

dacă, în cazul în care este relevant, se poate stabili o definiţie a reziduurilor, în 

scopul evaluării riscurilor şi al aplicării dispoziţiilor. 
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3.10. Evoluţie şi comportament în ceea ce priveşte apele subterane

O substanţă activă se aprobă numai dacă se stabileşte, pentru una sau mai multe 

utilizări reprezentative, că, în urma aplicării produsului fitosanitar în conformitate cu 

condiţiile realiste de utilizare, concentraţia presupusă de substanţă activă sau de 

metaboliţi sau de produşi proveniţi din degradare sau din reacţie, în apele subterane, 

este conformă criteriilor aferente din cadrul principiilor uniforme de evaluare şi 

autorizare a produselor fitosanitare prevăzute la articolul 29 alineatul (6). 

4. Substanţe susceptibile de înlocuire

O substanţă activă se aprobă ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu 

articolul 24, atunci când se întruneşte oricare dintre următoarele condiţii:

– doza sa zilnică admisibilă (DZA), doza acută de referinţă (DAR) sau nivelul 

admisibil de expunere a operatorului (NAEO) sunt semnificativ mai mici decât cele 

ale majorităţii substanţelor active aprobate în cadrul unor grupuri de 

substanţe/categorii de utilizare;

– satisfac două dintre criteriile definitorii ale substanţelor PBT;

– există motive de îngrijorare legate de natura efectelor critice (cum ar fi efecte 

neurotoxice sau imunotoxice pentru dezvoltare) care, în combinaţie cu modurile 

tipice de utilizare/expunere, conduc la situaţii în care utilizarea lor ar continua să fie 

îngrijorătoare, de exemplu din cauza potenţialului ridicat de risc pentru apele 

subterane; chiar dacă s-ar adopta măsuri foarte severe de gestionare a riscurilor (cum 

ar fi suplimentarea echipamentului personal de protecţie sau zonele tampon de mari 

dimensiuni);
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– conţine o proporţie semnificativă de izomeri inactivi.

– este sau trebuie să fie clasificat, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 

67/548/CEE, ca fiind carcinogen de categoria1 sau 2, în cazul în care substanţa nu a 

fost exclusă în conformitate cu criteriile menţionate la punctul 3.6.3;

– este sau trebuie să fie clasificat, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 

67/548/CEE, ca fiind toxic pentru reproducere de categoria 1 sau 2, în cazul în care 

substanţa nu a fost exclusă în conformitate cu criteriile menţionate la punctul 3.6.4;

– dacă, în baza evaluării liniilor directoare privind testarea adoptate la nivel comunitar 

sau internaţional şi a altor date şi informaţii disponibile, efectuate de autoritate, este 

considerat(ă) ca având proprietăţi de disruptor endocrin, care ar putea cauza efecte 

nocive la om, în cazul în care substanţa nu a fost exclusă potrivit criteriilor 

menţionate la punctul 3.6.5.

5. Substanţe active cu risc redus

O substanţă activă nu este considerată ca prezentând risc redus atunci când este sau atunci 

când trebuie clasificată în conformitate cu Directiva 67/548/CEE ca având cel puţin una 

dintre următoarele caracteristici: 

– carcinogenă;

– mutagenă;

– toxică pentru reproducere;
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– sensibilizantă;

– foarte toxică sau toxică;

– explozivă;

– corozivă.

De asemenea, o substanţă nu este considerată ca prezentând risc redus dacă:

– este persistentă (perioada de înjumătăţire în sol este mai mare de 60 de zile) sau

– factorul de bioconcentraţie este mai mare de 100 sau

– este presupusă a fi un disruptor endocrin.
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ANEXA III

Lista coformulanţilor care nu pot intra în compoziţia produselor fitosanitare, astfel cum se prevede 

la articolul 27
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ANEXA IV

Evaluarea comparativă în temeiul articolului 50

1. Condiţii de evaluare comparativă

Atunci când se ia în considerare neacordarea sau retragerea unei autorizaţii pentru un 

produs fitosanitar în favoarea unui produs fitosanitar alternativ sau a unei metode 

nechimice de control sau prevenire (denumită, în continuare, „înlocuire”), produsul 

alternativ trebuie, din perspectiva cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice, să prezinte un risc 

pentru sănătate sau mediu semnificativ mai mic. Produsul fitosanitar alternativ este supus 

unei evaluări care să stabilească dacă acesta poate fi utilizat cu efecte similare asupra 

speciei ţintă şi fără dezavantaje economice şi practice semnificative pentru utilizator. 

Celelalte condiţii care atrag neacordarea sau retragerea unei autorizaţii sunt:

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în care alte metode sau diversitatea chimică a 

substanţelor active este suficientă pentru a reduce la minimum dobândirea rezistenţei 

la organismele ţintă; şi

(b) înlocuirea se aplică numai în cazul în care utilizarea produselor fitosanitare prezintă 

un nivel de risc semnificativ mai mare pentru sănătatea umană sau pentru mediu; şi

(c) se recurge la înlocuire numai permiţând în prealabil, dacă este necesar, acumularea 

unei experienţe prin utilizarea în practică, în cazul în care o astfel de experienţă nu 

există deja.
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2. Diferenţe semnificative în ceea ce priveşte riscurile

Autorităţile competente identifică diferenţe semnificative în ceea ce priveşte riscurile 

analizând fiecare caz în parte. Se iau în considerare proprietăţile substanţei active şi ale 

produsului fitosanitar, precum şi posibilitatea expunerii directe sau indirecte la acţiunea 

acestora, prin intermediul alimentelor, hranei pentru animale, apei potabile sau a factorilor 

de mediu, a unor categorii diferite de populaţie (utilizatori profesionişti sau neprofesionişti, 

trecători, muncitori, locuitori rezidenţi, categorii vulnerabile specifice sau consumatori). 

De asemenea, se iau în considerare şi alţi factori, cum ar fi rigurozitatea restricţiilor impuse 

în ceea ce priveşte utilizarea şi echipamentul personal de protecţie cerut.

Cu privire la mediu, se consideră, în cazul în care este relevant, că un factor de cel puţin 10 

pentru rata de toxicitate/expunere (TER) a diferitelor produse fitosanitare reprezintă o 

diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte riscurile.

3. Dezavantaje practice sau economice semnificative

Un dezavantaj practic sau economic semnificativ pentru utilizator constă, prin definiţie, 

într-o atingere cuantificabilă importantă adusă sistemului său de lucru sau activităţii sale 

comerciale, conducând la imposibilitatea exercitării unui control suficient de strict asupra 

speciei ţintă. O astfel de atingere majoră s-ar putea produce, de exemplu, atunci când 

echipamentul tehnic necesar utilizării produsului alternativ nu este disponibil sau nu poate 

fi realizat din punct de vedere economic.

În cazul în care o evaluare comparativă indică faptul că restricţiile și/sau interdicţiile 

impuse în ceea ce priveşte utilizarea unui produs fitosanitar ar putea cauza un astfel de 

dezavantaj, aceasta este luată în considerare în cadrul procesului decizional. Existenţa unor 

astfel de situaţii este susţinută cu dovezi.
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ANEXA V

Directive abrogate şi modificările lor ulterioare, astfel cum se prevede la articolul 83

A. Directiva 91/414/CEE

Acte de modificare a Directivei 91/414/CEE Data-limită pentru transpunere

Directiva 93/71/CEE 3 august 1994

Directiva 94/37/CE 31 iulie 1995

Directiva 94/79/CE 31 ianuarie 1996

Directiva 95/35/CE 30 iunie 1996

Directiva 95/36/CE 30 aprilie 1996

Directiva 96/12/CE 31 martie 1997

Directiva 96/46/CE 30 aprilie 1997

Directiva 96/68/CE 30 noiembrie 1997

Directiva 97/57/CE 1 octombrie 1997

Directiva 2000/80/CE 1 iulie 2002

Directiva 2001/21/CE 1 iulie 2002
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Directiva 2001/28/CE 1 august 2001

Directiva 2001/36/CE 1 mai 2002

Directiva 2001/47/CE 31 decembrie 2001

Directiva 2001/49/CE 31 decembrie 2001

Directiva 2001/87/CE 31 martie 2002

Directiva 2001/99/CE 1 ianuarie 2003

Directiva 2001/103/CE 1 aprilie 2003

Directiva 2002/18/CE 30 iunie 2003

Directiva 2002/37/CE 31 august 2003

Directiva 2002/48/CE 31 decembrie 2002

Directiva 2002/64/CE 31 martie 2003

Directiva 2002/81/CE 30 iunie 2003

Directiva 2003/5/CE 30 aprilie 2004

Directiva 2003/23/CE 31 decembrie 2003

Directiva 2003/31/CE 30 iunie 2004

Directiva 2003/39/CE 30 septembrie 2004

Directiva 2003/68/CE 31 martie 2004
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Directiva 2003/70/CE 30 noiembrie 2004

Directiva 2003/79/CE 30 iunie 2004

Directiva 2003/81/CE 31 ianuarie 2005

Directiva 2003/82/CE 30 iulie 2004

Directiva 2003/84/CE 30 iunie 2004

Directiva 2003/112/CE 30 aprilie 05

Directiva 2003/119/CE 30 septembrie 2004

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 -

Directiva 2004/20/CE 31 iunie 2005

Directiva 2004/30/CE 30 noiembrie 2004

Directiva 2004/58/CE 31 august 2005

Directiva 2004/60/CE 28 februarie 2005

Directiva 2004/62/CE 31 martie 2005

Directiva 2004/66/CE 01 mai 2004

Directiva 2004/71/CE 31 martie 2005

Directiva 2004/99/CE 30 iunie 2005

Directiva 2005/2/CE 30 septembrie 2005
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Directiva 2005/3/CE 30 septembrie 2005

Directiva 2005/25/CE 28 mai 2006

Directiva 2005/34/CE 30 noiembrie 2005

Directiva 2005/53/CE 31 august 2006

Directiva 2005/54/CE 31 august 2006

Directiva 2005/57/CE 31 octombrie 2006

Directiva 2005/58/CE 31 mai 2006

Directiva 2005/72/CE 31 decembrie 2006

Directiva 2006/5/CE 31 martie 2007

Directiva 2006/6/CE 31 martie 2007

Directiva 2006/10/CE 30 septembrie 2006

Directiva 2006/16/CE 31 ianuarie 2007

Directiva 2006/19/CE 30 septembrie 2006

Directiva 2006/39/CE 31 iulie 2007

Directiva 2006/41/EC 31 ianuarie 2007

Directiva 2006/45/EC 18 septembrie 2006

Directiva 2006/64/EC 31 octombrie 2007

Directiva 2006/74/EC 30 noiembrie 2007

Directiva 2006/75/EC 31 martie 2007

Directiva 2006/85/EC 31 ianuarie 2008

Directiva 2006/104/EC 1 ianuarie 2007
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Directiva 2006/131/EC 30 iunie 2007

Directiva 2006/132/EC 30 iunie 2007

Directiva 2006/133/EC 30 iunie 2007

Directiva 2006/134/EC 30 iunie 2007

Directiva 2006/135/EC 30 iunie 2007

Directiva 2006/136/EC 30 iunie 2007

Directiva 2007/5/EC 31 martie 2008

Directiva 2007/6/EC 31 iulie 2007

Directiva 2007/21/EC 12 decembrie 2007

Directiva 2007/25/EC 31 martie 2008

Directiva 2007/31/EC 1 septembrie 2007

Directiva 2007/50/EC 31 mai 2008

Directiva 2007/52/EC 31 martie 2008

Directiva 2007/76/EC 30 aprilie 2009

Directiva 2008/40/EC 30 aprilie 2009

Directiva 2008/41/EC 30 iunie 2009

Directiva 2008/45/EC 8 august 2008

Directiva 2008/66/EC 30 iunie 2009



11119/8/08 REV 8 RD/ca 6
ANEXA V DG B 2B RO

B. Directiva 79/117/CEE

Acte de modificare a Directivei 79/117/CEE Termen de transpunere

Directiva 83/131/CEE 1 octombrie 1984

Directiva 85/298/CEE 1 ianuarie 1986

Directiva 86/214/CEE -

Directiva 86/355/CEE 1 iunie 1987

Directiva 87/181/CEE 1 ianuarie 1988 şi 1 ianuarie 1989

Directiva 87/477/CEE 1 ianuarie 1988

Directiva 89/365/CEE 31 decembrie 1989

Directiva 90/335/CEE 1 ianuarie 1991

Directiva 90/533/CEE 31 decembrie 1990 şi 30 septembrie 1990

Directiva 91/118/CEE 31 martie 1992

Regulamentul (CE) nr. 807/2003 -

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 -
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I. INTRODUCERE

1. La 19 iulie 2006, Comisia a înaintat Consiliului o propunere de regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor 

fitosanitare1 Propunerea are la bază articolul 37 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul (4) 

litera (b) din tratat.

2. Parlamentul European şi-a dat avizul în primă lectură la 23 octombrie 20072 . Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor şi-au dat fiecare avizul la 14 

martie şi, respectiv, la 1 februarie 2007.

3. La 15 septembrie 2008, Consiliul a adoptat poziţia comună în conformitate cu articolul 

251 din tratat.

II. OBIECTIVE

Propunerea înlocuieşte Directiva 91/414/CEE şi vizează 
- o mai bună protecţie a fiinţelor umane, a animalelor şi a mediului în contextul 

autorizării şi al introducerii pe piaţă a produselor fitosanitare;
- o mai bună armonizare şi disponibilitate a produselor fitosanitare; şi
- o actualizare şi o simplificare a procedurilor de aprobare a substanţelor active şi de 

autorizare a produselor fitosanitare.

Principalele elemente ale propunerii vizează în special:
- aprobarea substanţelor active la nivelul UE în conformitate cu o listă de criterii mai 

clare şi mai stricte care vor exclude de pe piaţă acele substanţe cu un profil foarte 
periculos;

- un sistem de recunoaştere reciprocă a autorizaţiilor între statele membre care aparţin 
aceleiaşi zone, teritoriul UE fiind împărţit în trei zone cu condiţii agricole, climatice şi 
de mediu similare;

- o procedură pentru substanţele cu risc scăzut şi produsele fitosanitare;

- definirea rolului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA); şi

- dispoziţii pentru evitarea testării inutile pe animale.

Consiliul a introdus dispoziţii noi privitoare la comercializarea în paralel, la tratamentul 

                                               
1 O propunere modificată a fost înaintată la 11 martie 2008.
2 14184/07.
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seminţelor şi la introducerea autorizaţiilor naţionale provizorii.
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III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE

1. OBSERVAŢII GENERALE

Consiliul a încorporat integral următoarele amendamente: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 

153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 şi 301.

De asemenea, Consiliul a inclus parţial sau la nivel de principii amendamentele 5, 6, 10, 

11, 14, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 

89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 

180, 181, 183, 185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 şi 305

Amendamentele 1, 2, 3, 8, 15-17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 

68-69, 70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117-118, 120, 127-

129, 132, 135, 137-139, 142, 144, 146-148, 150, 152, 154,158, 161-162, 164-166, 168, 

171, 173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204-205, 207-208, 211, 214, 216, 219, 221-222, 

226, 228-230, 232, 235-242, 245-246, 249-250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 299, 

303 şi 304 nu au fost preluate în poziţia comună, Consiliul împărtăşind opinia Comisiei.
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Amendamentele 7, 9, 11, 20-21, 24-26, 36, 49-51, 53, 56, 57, 75-76, 92-94, 98-100, 

107-108, 114-116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 

218, 220, 224-225, 244, 252, 274 şi 297, care au fost acceptate integral sau parţial de 

Comisie, nu au fost incluse în poziţia comună, Consiliul neîmpărtăşind opiniile 

Comisiei. 

Anumite amendamente, cum ar fi 281 (autorizaţii provizorii), 90 (perioadă de reînnoire 

a aprobării substanţelor active), 198 (protecţia datelor pentru studiile necesare reînnoirii 

sau revizuirii autorizaţiei), 210 (confidenţialitatea numelor şi adreselor persoanelor 

implicate în testele efectuate pe animale vertebrate) şi 223 (recuperarea costurilor de 

către statele membre) au fost încorporate integral sau parţial în poziţia comună, deşi nu 

fuseseră acceptate iniţial de Comisie.

Poziţia comună cuprinde, de asemenea, alte modificări, care nu au fost prevăzute de 

către Parlamentul European şi care abordează o serie de preocupări exprimate de către 

statele membre în cursul negocierilor.  Au fost introduse, de asemenea, o serie de 

amendamente tehnice sau de redactare pentru a defini domeniul de aplicare a anumitor 

dispoziţii, pentru a explicita formularea regulamentului, precum şi pentru a garanta 

certitudinea juridică sau pentru a consolida coerenţa regulamentului cu alte instrumente 

comunitare.

Comisia a acceptat poziţia comună adoptată de către Consiliu.
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2. OBSERVAŢII SPECIFICE

(a) Dispoziţii incluse în propunerea iniţială 

 Temeiul juridic

Dat fiind faptul că obiectivul principal al regulamentului este garantarea funcţionării 

eficace a pieţei interne a produselor fitosanitare, Consiliul a considerat articolul 95 ca 

fiind temeiul juridic corect. Totuşi, Consiliul a hotărât să adopte un temei juridic dual, 

incluzând articolul 37 alineatul (2) ca un semn de bunăvoinţă faţă de Comisie. 

 Definiţii

Consiliul a preluat acele amendamente care oferă clarificări corespunzătoare ale textului 

definiţiilor sau amendamente esenţiale pentru că au introdus dispoziţii noi în text (de 

exemplu amendamentele 41, 45, 46). Totuşi, în unele cazuri, Consiliul a preferat să 

introducă noile definiţii în cadrul articolelor care conţin dispoziţiile din acele domenii 

(de exemplu, definiţiile pentru comercializare în paralel, identic, stat membru raportor şi 

risc scăzut). Consiliul a eliminat definiţia combaterii integrate a dăunătorilor din 

propunerea Comisiei şi a inserat în locul acesteia o trimitere la articolul 52 din directiva 

privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Consiliul nu a putut include amendamentul 53 

pentru că a considerat că prioritatea acordată metodelor nechimice nu reprezintă un 

element esenţial al bunei practici în domeniul fitosanitar.

Consiliul a inserat, de asemenea, anumite definiţii suplimentare, cum ar fi „titular al 

autorizaţiei”, „utilizator profesionist”, „utilizare minoră”, „seră”, „tratament administrat 

după recoltare”, „biodiversitate”, „autoritate competentă”, „text publicitar”, „metabolit 

relevant” şi „impuritate”. Consiliul a eliminat definiţiile pentru „animale” şi „combatere 

integrată a dăunătorilor”.
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 Aprobarea substanţelor active

Consiliul a inserat la articolul 4 o abordare secvenţială în evaluarea criteriilor stabilite la 

anexa II potrivit căreia punctele 3.6.2-3.6.4 şi 3.7 din anexa respectivă trebuie verificate 

mai întâi, înaintea examinării celorlalte criterii.

Asemeni Parlamentului, Consiliul consideră cu tărie că trebuie enumerate criterii stricte 

pentru aprobarea substanţelor active în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului. 

Consiliul a introdus la punctul 3.6 din anexa II o definiţie clară a expunerii neglijabile la 

substanţe carcinogene, având proprietăţi de disruptor endocrin sau toxice pentru 

reproducere şi a stabilit că substanţele active din categoria mutagenă 1 sau 2 ar trebui 

interzise chiar dacă contactul uman cu aceste substanţe este neglijabil. Se consideră 

totuşi necesară introducerea, pentru cazurile excepţionale, a unei clauze derogatorii 

limitate în timp pentru acele substanţe care sunt esenţiale pentru protejarea recoltei, 

chiar dacă nu îndeplinesc criteriile. 

Consiliul nu a putut fi de acord cu opinia Parlamentul European potrivit căreia 

substanţele active cu proprietăţi neurotoxice sau imunotoxice ar trebui excluse, dar a 

fost de acord să le aibă în vedere ca substanţe susceptibile de înlocuire.

Asemeni Parlamentului, Consiliul s-a opus reînnoirii nelimitate a aprobării substanţelor 

active, astfel cum a propus Comisia, dar a stabilit o perioadă maximă de 15 ani în loc de 

10, astfel cum o ceruse Parlamentul în amendamentul 90.

 Proceduri

Consiliul a încercat să raţionalizeze procedurile de aprobare a substanţelor active şi de 

autorizare a produselor fitosanitare. Consiliul a acordat o atenţie deosebită restrângerii 

termenelor şi definirii mai precise a rolurilor diferitelor părţi implicate [state membre, 

Comisie, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)]. Prin urmare, 

Consiliul a acceptat integral sau parţial anumite amendamente ale Parlamentului 

European care merg în această direcţie şi le-a respins pe altele care fie ar putea crea 

întârzieri inutile, cum ar fi anumite părţi din amendamentul 141, fie ar putea să nu 

permită un răstimp suficient pentru încheierea adecvată a anumitor etape ale 

procedurilor (de exemplu, amendamentul 86).
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 Substanţe active cu risc redus

Asemeni Parlamentului, Consiliul a considerat utilă o explicare suplimentară a 

conceptului de „risc scăzut”, dar în loc să adauge o definiţie la articolul 3 sau clarificări 

suplimentare la articolul 22, astfel cum a propus Parlamentul European (amendamentele 

43 şi 301), acesta a inserat criterii mai detaliate în anexa II. 

În privinţa protecţiei datelor pentru produsele fitosanitare cu risc scăzut, Consiliul a 

extins perioada de protecţie la un maximum de 13 ani, în loc de 15 ani, astfel cum 

propusese Parlamentul European (amendamentul 287).  În cazul în care autorizaţia de 

produs fitosanitar cu risc scăzut este extinsă la utilizări minore, perioada de protecţie a 

datelor ar putea fi extinsă până la 15 ani. 

 Substanţe susceptibile de înlocuire

Consiliul a clarificat, de asemenea, criteriile pentru identificarea substanţelor 

susceptibile de înlocuire din rândul substanţelor active. Consiliul a considerat necesară 

extinderea perioadei de valabilitate a aprobărilor de la şapte la zece ani şi, în consecinţă, 

a respins amendamentul 106. 

Consiliul nu a putut fi de acord cu amendamentele 170, 171, 173, 251 integral şi 253, 

care extind în special evaluarea comparativă la toate produsele fitosanitare. Cu toate 

acestea, textul articolului 48 a fost reformulat pentru a oferi statelor membre opţiunea, 

în cazuri excepţionale, neautorizării sau restricţionării utilizării unui produs fitosanitar 

care nu conţine o substanţă susceptibilă de înlocuire sau o substanţă cu risc scăzut dacă 

există o metodă nechimică. 
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 Recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor

Consiliul nu a putut accepta amendamentele privind autorizarea zonală şi recunoaşterea 

reciprocă (îndeosebi amendamentele 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 şi 

230). Dimpotrivă, Consiliul a confirmat împărţirea în zone de autorizare, astfel cum a 

fost propusă de Comisie, şi sistemul de recunoaştere reciprocă obligatorie a 

autorizaţiilor, considerând că este un mod adecvat pentru asigurarea reducerii sarcinii 

administrative şi pentru ca fermierii europeni să dispună rapid şi în cantitate mai mare 

de produse fitosanitare. Consiliul a extins acest sistem la produsele fitosanitare pentru 

utilizări minore şi a oferit mai multă flexibilitate (de exemplu, recunoaşterea 

autorizaţiilor între statele membre care aparţin unor zone diferite sau posibilitatea pentru 

o organizaţie profesională de a depune o cerere de autorizare). 

Consiliul a introdus dispoziţii care stabilesc faptul că statele membre impun măsuri 

suplimentare de reducere relevante pentru teritoriul lor şi, în mod excepţional, pot 

refuza autorizaţiile emise într-un alt stat membru în scopul protejării sănătăţii umane sau 

animale sau a mediului. De asemenea, Consiliul a inserat o clauză de reexaminare 

potrivit căreia Comisia trebuie să redacteze un raport în termen de cinci ani de la 

intrarea în vigoare a regulamentului.

 Autorizaţii naţionale provizorii (articolul 29a)

Statele membre au decis să reintroducă autorizaţiile provizorii ca o măsură de tranziţie, 

temându-se de întârzieri în autorizarea produselor fitosanitare. Acestea au considerat că 

noul sistem trebuie mai întâi testat pentru a verifica dacă pot fi respectate termenele. 

Autorizaţiile naţionale provizorii vor fi acordate numai pentru o perioadă limitată (trei 

ani) şi în anumite condiţii. Opiniile Consiliului şi Parlamentului asupra acestei chestiuni 

sunt, într-o mare măsură, convergente (amendamentul 281).
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 Testarea pe animale

Consiliul a luat notă de interesul deosebit al Parlamentului European de a evita sau de a 

reduce la minimum testarea pe animale (amendamentele 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 

108, 130, 208 şi 225) şi le-a inclus, acolo unde a fost posibil, în textul poziţiei comune.

 Comitologie

Consiliul a modificat propunerea Comisiei pentru a o armoniza cu noua Decizie privind 

comitologia 2006/512/CE de modificare a Deciziei 1999/468/CE şi care a introdus noua 

procedură de reglementare cu control. Consiliul a putut accepta amendamentul 109 şi o 

parte din amendamentul 141, dar nu au fost incluse amendamentele 93, 94, 99, 100, 

119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226, 227. În unele cazuri, Consiliul nu a putut 

accepta procedura de reglementare cu control în cazul în care măsurile care urmau să fie 

luate erau prin natura lor exclusiv legate de punerea în aplicare. În cazurile privitoare la 

simplul transfer al cerinţelor cuprinse deja în anexele la Directiva 91/414/CE în noul 

regulament sau la adoptarea unor orientări neobligatorii, Consiliul a fost de părere că 

este mai adecvată procedura comitetului consultativ. 

În privinţa amendamentelor 108, 221 şi 225, Consiliul nu a fost de acord cu procedura 

propusă (articolul 251 din tratat). Consiliul a considerat că cea mai adecvată procedură 

de comitologie ar fi cea de „reglementare cu control”, dat fiind faptul că regulamentele 

care vor fi adoptate în temeiul dispoziţiilor prevăzute de aceste articole ar completa 

actul de bază prin adăugarea unor elemente neesenţiale.

(b) Dispoziţii noi incluse în poziţia comună

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului, au fost adăugate următoarele domenii în 

textul poziţiei comune:
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 Seminţe tratate (articolul 47a)

Delegaţiile au considerat necesară inserarea unor dispoziţii în acest domeniu pentru a 

proteja libera circulaţie a seminţelor tratate cu produse fitosanitare în UE, în cazul în 

care nu reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii umane şi animale sau la adresa 

mediului..

 Comercializare în paralel

Dispoziţiile privind comercializarea în paralel au fost adăugate de Consiliu în urma unei 

solicitări cvasiunanime a statelor membre. Astfel, Consiliul a încorporat amendamentul 

286 şi a adaptat dispoziţiile privind comercializarea în paralel la jurisprudenţa cea mai 

recentă.  De asemenea, a introdus cerinţa unor controale oficiale în acest domeniu.

 Adjuvanţi

Consiliul a inserat dispoziţii care stabilesc că normele detaliate de autorizare a 

adjuvanţilor ar trebui stabilite potrivit unei proceduri de comitologie.

IV. CONCLUZII

Consiliul consideră că poziţia sa comună reprezintă o soluţie echilibrată şi realistă la o serie 

de preocupări exprimate cu privire la propunerea Comisiei şi aşteaptă cu interes o discuţie 

constructivă cu Parlamentul European în vederea obţinerii unui acord viabil cu privire la acest 

regulament.

____________________
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introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (prima lectură)
- Adoptarea (pc + d)
(a) poziţiei comune
(b)expunerii de motive a Consiliului
- Declaraţii

DECLARAŢIA COMISIEI

„Comisia recunoaşte că procedura care permite posibila aprobare a unei substanţe active 

pentru o perioadă maximă de 5 ani, chiar dacă nu satisface criteriile enumerate, reprezintă o 

derogare de la procedura standard de aprobare a substanţelor active. Comisia evidenţiază 

faptul că derogarea s-ar aplica numai în cazurile în care este depus un dosar documentat prin 

care se demonstrează că nu sunt disponibile alte mijloace pentru controlul unui pericol care 

ameninţă în mod serios sănătatea plantelor. Aprobarea va fi decisă prin procedura de 

comitologie, implicând astfel toate statele membre atât în evaluarea dosarelor referitoare la 

substanţele active, precum şi, în egală măsură, în evaluarea dosarelor cuprinzând 

documentaţia prin care se demonstrează că nu există alte alternative. Aprobarea care poate fi 

propusă va face obiectul unor condiţii stricte, inclusiv măsuri de atenuare a riscului, care ar 

face parte din decizia aprobată şi ar avea drept scop minimizarea expunerii pentru fiinţele 

umane şi pentru mediu.”
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DECLARAŢIA COMISIEI

„Comisia regretă eliminarea din temeiul juridic al propunerii a articolului 152 alineatul (4) 

litera (b) din Tratat. Unul dintre principalele obiective ale propunerii este acela de a se obţine 

un nivel crescut de sănătate umană şi animală şi de a se proteja mediul.

Pentru ca procesul legislativ să poată avansa în vederea adoptării la timp a regulamentului 

propus, Comisia acceptă poziţia comună a Consiliului, având în vedere că substanţa 

compromisului la care s-a ajuns, considerat ca un întreg, răspunde obiectivelor propunerii.

În cazul în care Parlamentul European reintroduce, în cadrul celei de a doua lecturi, articolul 

152 drept unul dintre temeiurile juridice ale propunerii, Comisia îşi rezervă dreptul de a 

accepta amendamentul respectiv.”

DECLARAŢIA UNGARIEI

Sistemul zonal şi recunoaşterea reciprocă

„Procesul de autorizare a produselor şi recunoaşterea reciprocă, în combinaţie cu sistemul de trei 

zone propus, sunt inadecvate. Contrar principiului subsidiarităţii, textul propus nu oferă garanţia 

legală necesară şi suficientă pentru a se ţine seama în cadrul procedurii de caracteristicile locale.

Aceasta este în contradicţie cu alineatele (3a) şi (3c) ale articolului 4 din propunere. Condiţiile 

climatice, varietăţile, diversitatea de dăunători şi boli, de practici agricole şi de dozări ale 

pesticidelor diferă atât mult în special în zona B (centrală) încât acest sistem nu va asigura 

elaborarea de programe sigure şi eficiente de gestionare prin aplicare celor mai mici volume 

necesare de substanţe agrochimice.

Criteriile de aprobare a substanţelor active

În ce priveşte criteriile de aprobare a substanţelor active, sunt necesare evaluări suplimentare 

deoarece studiile de impact existente arată diferenţe foarte mari şi concluzii controversate.

Ungaria consideră că aplicarea noilor criterii propuse ar reduce numărul de produse fitosanitare 

disponibile existente pe piaţă, ceea ce ar duce la dezvoltarea rezistenţei şi a dăunătorilor, la pierderi 

de randament semnificative şi la creşterea costurilor de producţie. Drept consecinţă, UE ar fi 



12553/08 ADD 1 dg/DF/rv 3
JUR RO

obligată să majoreze importurile din ţări terţe în care nu pot fi asigurate standardele UE.Pentru a se 

reduce eventualele efecte adverse asupra producţiei agricole, menţinându-se, însă, nivelul ridicat de 

protecţie umană, ar fi mult mai potrivită utilizarea unei abordări bazate pe risc atunci când se 

stabilesc criteriile de aprobare a substanţelor active.

Ca urmare a schimbărilor climatice şi a comerţului liber, s-a constatat o creştere a apariţiei şi 

introducerii de dăunători care produc pagube economice importante. Prin urmare, menţinerea unei 

protecţii suficiente a plantelor este pe deplin justificată.

Ungaria recunoaşte importanţa existenţei unui sistem de autorizare şi de introducere pe piaţă de 

produse fitosanitare armonizat şi bine echilibrat şi recunoaşte necesitatea constantă de creştere a 

standardelor de sănătate a consumatorilor. Ungaria apreciază foarte mult eforturile preşedinţiei 

slovene de a obţine acordul politic cu privire la această propunere, obţinând astfel poziţia comună a 

Consiliului. Ungaria este de acord cu obiectivele generale ale propunerii dar, cu toate acestea, nu 

poate fi de acord cu unele dintre modalităţile propuse de atingere a acestor obiective şi, prin urmare, 

Ungaria se abţine.”

DECLARAŢIA IRLANDEI

În general, Irlanda consideră că regulamentul este un progres, că este echilibrat şi bine construit şi 

sprijină majoritatea dispoziţiilor pe care le cuprinde.  Totuşi, menţionăm că anumite chestiuni 

importante dau motive de preocupare.

1. Irlanda este preocupată în special de faptul că utilizarea „criteriilor de limitare bazate pe 

riscuri” ca temei pentru luarea unei decizii în ce priveşte aprobarea ignoră principiul ştiinţific al 

evaluării riscului şi consideră că s-a pierdut ocazia de a se consacra în acest regulament 

principiul evaluării riscului.  

2. Irlanda este de acord că trebuie să existe un control corespunzător în ce priveşte utilizarea 

substanţelor în produsele fitosanitare, sub rezerva aprobării criteriilor din anexa II alineatul 

(3.6).  Menţionăm că anumite substanţe, care ar putea să nu corespundă criteriilor propuse în 

anexa II alineatul (3.6) la acest regulament, sunt de o importanţă crucială pentru protecţia 

recoltelor în Irlanda iar retragerea lor poate determina pierderi semnificative din punct de 

vedere agronomic şi economic fără a asigura o reducere semnificativă a expunerii operatorilor, 

utilizatorilor, consumatorilor sau a mediului la aceste tipuri de substanţe.  



12553/08 ADD 1 dg/DF/rv 4
JUR RO

3. Irlanda este preocupată de faptul că retragerea substanţelor care nu corespund criteriilor de 
aprobare va limita gama de produse chimice existente destinate evitării creşterii rezistenţei, 
ceea ce va duce la un impact negativ semnificativ asupra protecţiei recoltelor şi poate determina 
expunerea oamenilor şi animalelor la micotoxine.  În plus, Irlanda menţionează că declaraţia 
Comisiei cu privire la articolul 4 alineatul (7) cuprinsă în documentul 10835/1/08 subliniază 
faptul că derogarea se aplică doar pentru a se controla „un pericol grav pentru sănătatea 
plantelor” dar nu se prevede controlul unei pericol grav pentru sănătatea publică, cum ar fi 
expunerea la micotoxine.  

4. Irlanda este preocupată de lipsa unei evaluări de impact detaliate şi actualizate cu privire la 
efectele textului actual asupra competitivităţii şi durabilităţii agriculturii europene.

Deşi susţine majoritatea dispoziţiilor din proiectul de regulament, în aşteptarea posibilităţii ca 
preocupările prezentate mai sus să fie abordate în cadrul celei de a doua lecturi a Parlamentului, 
Irlanda nu poate susţine propunerea.

DECLARAȚIA REGATULUI UNIT

Regatul Unit sprijină un cadru bazat pe date ştiinţifice, care să reducă şi mai mult riscurile pentru 
sănătatea umană şi pentru mediu, dar care să susţină creşterea producţiei recoltelor şi controlul 
dăunătorilor, a buruienilor şi a bolilor. UK salută activitatea asiduă a preşedinţiei slovene, care 
creează un echilibru rezonabil între aceste priorităţi din multe puncte de vedere, pornind de la 
activitatea desfăşurată de preşedinţiile anterioare. UK salută în special progresul înregistrat în ce 
priveşte autorizările zonale, pe care le considerăm a face obiectivul obţinerii unei mai bune 
armonizări în practică.

UK este de acord că utilizarea în produsele fitosanitare de substanţe care au efecte nocive asupra 
sistemului endocrin ce pot provoca efecte adverse la oameni trebuie suspusă unui control 
corespunzător.  UK menţionează că, totuşi, consumatorii sunt expuşi substanţelor care perturbă 
sistemul endocrin din diverse surse, inclusiv produse farmaceutice şi alimentare precum carnea şi 
leguminoasele.

Este posibil ca unele substanţe să nu corespundă criteriilor propuse în anexa II la regulament să fie 
de o importanţă crucială pentru protecţia recoltelor în Regatul Unit şi, credem noi, şi în alte părţi din 
Uniunea Europeană. Regatul Unit apreciază eforturile pe care preşedinţia slovenă le-a depus pentru 
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a reflecta aceste preocupări în textul de compromis. Regatul Unit este preocupat de faptul că, totuşi, 
nu a fost pusă la dispoziţie nicio evaluare corespunzătoare a impactului potenţial pe care aceste 
propuneri îl pot avea asupra agriculturii din Uniunea Europeană, sau al beneficiului acestora pentru 
consumatori. Regatul Unit a subliniat în mod continuu importanţa înţelegerii impactului acestor 
măsuri înainte de a accepta un astfel de regulament şi a efectuat o evaluare pentru Regatul Unit. 
Fără o astfel de evaluare pentru întreaga UE, considerată ca un întreg, UE riscă să ia măsuri care ar 
putea avea efecte adverse semnificative asupra protecţiei recoltelor şi care nu ar asigura nici un fel 
de beneficii în ce priveşte sănătatea consumatorilor. Prin urmare, Regatul Unit îşi exprimă regretul 
dar, în acest stadiu, nu poate susţine propunerea.

____________
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introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare [prima lectură]
- Adoptarea (pc + d)
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b) expunerii de motive a Consiliului

Punctul 5 are următorul cuprins:

5. Cu ocazia celei de a 2881-a reuniuni din 23 iunie 2008, Consiliul „Agricultură şi Pescuit” a 

ajuns la un acord politic asupra unei poziţii comune referitoare la regulamentul sus-

menţionat.

__________________
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COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE 
 

privind 
 

poziția comună a Consiliului în ceea ce privește adoptarea unui regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor de 

protecție a plantelor 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 
Consiliu 
[document COM(2006)0388 final – 2006/0136 (COD)]: 

19 iulie 2006 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 31 mai 2007 

Data avizului Comitetului Regiunilor 13 februarie 2007 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 23 octombrie 2007

Data transmiterii propunerii modificate: 

Data acordului politic: 

11 martie 2008 

23 iunie 2008 

Data adoptării poziției comune: 15 septembrie 
2008 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Regulamentul propus ar înlocui legislația existentă privind introducerea pe piață a 
produselor de protecție a plantelor (Directiva 91/414/CEE a Consiliului), revizuind în 
detaliu procedurile privind evaluarea siguranței substanțelor active și a produselor de 
protecție a plantelor. Cu toate acestea, regulamentul păstrează procedura în două 
etape prevăzută în directivă:  

– aprobarea substanțelor active la nivelul UE; 

– autorizarea produselor de protecție a plantelor, care conțin substanțe aprobate, 
de către statele membre. 

În scopul simplificării, acesta ar abroga, de asemenea, Directiva 79/117/CEE a 
Consiliului privind interzicerea introducerii pe piață și a folosirii produselor 
fitosanitare care conțin anumite substanțe active. Obiectivul principal al propunerii 
este de a menține un nivel înalt de protecție pentru oameni, animale și mediul 
înconjurător, de a reduce sarcinile administrative legate de procedurile de aprobare și 
autorizare actuale și de a atinge un nivel mai înalt de armonizare. 
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Prezenta propunere trebuie să fie considerată ca făcând parte dintr-un pachet de 
măsuri care cuprinde Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor, o 
propunere de directivă-cadru, care acoperă un vid juridic în faza de utilizare a 
pesticidelor, precum și o propunere de regulament privind colectarea statisticilor 
referitoare la introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor.  

3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

3.1. Observație cu caracter general 

Comisia susține poziția comună adoptată de Consiliu la 15 septembrie 2008. Aceasta 
este conformă cu obiectivele și abordarea urmărite în propunerea inițială a Comisiei 
și reflectă principiile mai multor amendamente propuse de Parlamentul European.  

3.2. Amendamentele Parlamentului European la prima lectură  

Amendamentele acceptate de Comisie și care sunt conforme cu poziția comună:  

Amendamentele 5, 14 și 18 ale Parlamentului European consolidează declarațiile 
cuprinse în considerentele 8, 17 și 21 și au fost incluse parțial. Considerentul 8 
introduce protecția competitivității agriculturii europene. La considerentul 17 a fost 
inclusă o trimitere la substanțele susceptibile de înlocuire. Considerentul 1 introduce 
o trimitere la grupurile vulnerabile în evaluarea oricăror efecte nocive imediate sau 
întârziate asupra sănătății oamenilor sau a animalelor.  

Amendamentul 96 referitor la articolul 20 în ceea ce privește eliminarea imediată a 
produsului în caz de preocupări imediate a fost inclus integral.  

Amendamentul 159 a fost inclus ca atare în poziția comună și în propunerea 
modificată a Comisiei. Acesta introduce în articolul 43 privind retragerea sau 
modificarea unei autorizații acordate pentru un produs de protecție a plantelor 
posibilitatea ca statele membre să revizuiască o autorizație atunci când 
concluzionează că obiectivele Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa) 
nu pot fi îndeplinite.  

Cea mai mare parte a elementelor amendamentelor 175-180 și 196 privind utilizările 
minore, având drept scop facilitarea autorizațiilor pentru utilizări minore au fost 
acceptate de Comisie. Poziția comună a inclus elementele referitoare la răspundere și 
la prelungirea perioadei de protecție a datelor pentru utilizările minore. În plus, o 
definiție a utilizărilor minore a fost inclusă în poziția comună astfel cum a fost 
propusă de amendamentul 59, în timp ce, în propunerea modificată a Comisiei, 
această definiție este prevăzută în cadrul articolului 49 privind utilizările minore.  

Introducerea unui nou articol 49 (a) privind comercializarea în paralel, astfel cum a 
fost propusă de Parlamentul European în amendamentele 45 și 286 a fost acceptată 
de Consiliu și de Comisie. Cu toate acestea, textul poziției comune reflectă hotărârile 
Curții de Justiție în cauzele cele mai recente. În plus, necesitatea efectuării de 
controale privind comercializarea în paralel a fost adăugată la articolul 65.  
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Amendamentul 189 a fost inclus ca atare în poziția comună și în propunerea 
modificată a Comisiei. Acesta introduce, la articolul 53, posibilitatea ca statele 
membre să adopte măsuri provizorii de protecție, de îndată ce informațiile cu privire 
la efectele potențial nocive devin disponibile.  

Comisia a acceptat să introducă o definiție a „reclamelor” la articolul 63. Această 
definiție este inclusă la articolul 3 din poziția comună.  

Poziția comună, în conformitate cu propunerea modificată a Comisiei, include o 
definiție detaliată a „expunerii neglijabile” la punctele 3.6.3.-3.6.5 din anexa II. 
Aceasta este conformă cu amendamentul 300. Cu toate acestea, poziția comună 
exclude complet substanțele mutagene, indiferent de expunere. 

În plus, efectele neurotoxice și imunotoxice asupra dezvoltării, care au fost propuse 
ca criterii de excludere de Parlamentul European, au fost incluse în poziția comună 
printre criteriile care permit definirea substanțelor susceptibile de înlocuire, precum 
și în propunerea modificată a Comisiei. De asemenea, a fost inclusă precizarea din 
amendamentul 248, conform căreia o substanță este definită ca substanță susceptibilă 
de înlocuire dacă unul dintre criteriile relevante este îndeplinit.  

Referitor la substanțele cu risc redus, poziția comună a inclus criteriile de excludere 
ale substanțelor din definiția „substanțelor cu risc redus” în conformitate cu 
amendamentul 301. Această dispoziție a fost adăugată în partea 5 din anexa II. O 
diferență substanțială privește substanțele „sensibilizante”, întrucât amendamentul se 
referă doar la „substanțe chimice sensibilizante”, în timp ce, în propunerea sa 
modificată și în poziția comună, Comisia utilizează termenul „sensibilizant” în 
general acoperind astfel și microorganismele. Dispoziția conform căreia Comisia va 
revizui și, în caz de nevoie, va specifica criteriile de aprobare a unei substanțe active 
ca substanță cu risc redus a fost inclusă la articolul 22, fără a fixa însă termenul 
limită de un an propus de Parlamentul European. 

Alte amendamente, care clarifică textul sau definesc mai bine procedurile, au fost 
incluse. Acestea sunt incluse la articolul 11 privind elaborarea unui proiect de raport 
de evaluare care fixează un termen maxim de șase luni pentru prezentarea 
informațiilor suplimentare, la articolul 12 privind punerea la dispoziția publicului a 
concluziilor Autorității, la articolul 13 privind prevederea unei liste de substanțe 
aprobate, care ar trebui să fie publicată sub formă electronică, la articolul 27 care 
adaugă o trimitere la condiții realiste de utilizare pentru coformulanți, la articolul 30 
privind adăugarea unui conținut specific al autorizațiilor referitor la datele din cereri 
și la articolul 36 privind procedura de autorizare a produselor de protecție a plantelor 
care fixează un termen maxim de 6 luni pentru prezentarea informațiilor 
suplimentare. Dispoziția conform căreia un dosar complet trebuie să fie transmis 
statelor membre a fost inclusă la articolul 41. Necesitatea de a integra cerințele de 
etichetare existente din Directiva 91/414/CEE în regulamentul Comisiei de punere în 
aplicare privind etichetarea a fost introdusă la articolul 62.  
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Amendamente neincluse în poziția comună, care sunt acceptate totuși de Comisie, 
ca atare sau cu condiția reformulării lor, în propunerea modificată:  

Mai multe amendamente ale Parlamentului au propus introducerea unei trimiteri la 
respectarea Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa). Propunerea 
modificată a Comisiei le-a aprobat la considerentul 14, articolul 21 (revizuirea 
aprobării) și articolul 43 (retragerea sau modificarea unei autorizații). Doar acest din 
urmă amendament a fost inclus de asemenea în poziția comună.  

Amendamentele propuse pentru considerentele 34 și 35 au fost incluse integral sau 
parțial în propunerea modificată. Acestea privesc protecția rezidenților și trecătorilor 
și că publicul nu este indus în eroare de reclame.  

Mai multe amendamente întăresc obiectivul de a minimiza testarea pe animale. 
Comisia a inclus cea mai mare parte a acestor amendamente (24, 75, 92, 108, 225) la 
considerentul 32 și la articolele 8, 18, 26, 59 și 75. 

Amendamentul 34 propune clarificarea obiectivului regulamentului în cadrul 
articolului 1. Comisia a acceptat să includă o trimitere la un nivel ridicat de protecție, 
la principiul precauției și la armonizarea disponibilității produselor de protecție a 
plantelor între agricultorii din Europa.  

Mai multe definiții noi, propuse de Parlamentul European, au fost incluse la articolul 
3, cum ar fi „comercializare în paralel”, „risc redus”, „stat membru raportor”, „teste 
și studii” și definiția referitoare la „metode nechimice de protecție a plantelor”. 
Această ultimă noțiune a fost, de asemenea, inclusă în definiția bunelor practici de 
protecție a plantelor.  

Parlamentul European a subliniat în diferite părți ale actului trimiterea la grupurile 
vulnerabile iar amendamentul 49 introduce o definiție a acestor grupuri. Comisia a 
inclus cea mai mare parte a acestora, precum și definiția grupurilor vulnerabile la 
articolul 3.  

O trimitere la încurajarea mecanismelor naturale de control al speciilor dăunătoare a 
fost introdusă în definiția combaterii integrate a dăunătorilor.  

În plus, în definiția substanței preocupante, Comisia a inclus efectele perturbatoare 
asupra sistemului endocrin, neurotoxicitatea sau imunotoxicitatea, în conformitate cu 
amendamentul 39 al Parlamentului European.  

La propunerea Parlamentului European, în criteriile de aprobare enunțate la articolul 
4 a fost inclusă o trimitere la grupuri vulnerabile, la locuri îndepărtate de locul de 
utilizare a unei substanțe pe motiv de diseminare la mare distanță în mediul ambiant, 
impactul lor asupra comportamentului celorlalte specii și impactul lor asupra 
ecosistemului. În plus, s-a clarificat faptul că metodele de analiză sunt standardizate 
și suficient de sensibile. Acest din urmă element a fost parțial acceptat în poziția 
comună.  
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Comisia a acceptat să includă la articolul 20 amendamentul 95 cu privire la o 
perioadă de grație de maximum un an pentru epuizarea stocurilor de produse de 
protecție a plantelor neaprobate. 

Amendamentul 274 conform căruia produsele alimentare, astfel cum au fost definite 
în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, trebuie considerate substanțe de bază a fost 
inclus direct în propunerea modificată a Comisiei la articolul 23.  

Parlamentul European a introdus, la articolul 64 (Amendamentul 217), obligația 
pentru producători de a efectua monitorizarea post-înregistrare iar Comisia a inclus 
integral această dispoziție.  

În plus, Parlamentul a propus amendamentul 220 care vizează includerea la articolul 
65 privind monitorizarea și controlul necesității de a verifica respectarea restricțiilor 
de utilizare la nivelul fermelor. Această clarificare a fost inclusă direct în propunerea 
modificată a Comisiei. 

Comisia a inclus parțial amendamentul 248 privind criteriile de aprobare a 
substanțelor susceptibile de înlocuire (anexa II punctul 4). Aceasta a introdus, de 
asemenea, o trimitere la riscul potențial ridicat pentru apele subterane și pentru 
efectele neurotoxice sau imunotoxice.  

În plus, amendamentul 252 a fost inclus parțial, referitor la luarea în considerare a 
efectelor cumulative și sinergice în ceea ce privește riscurile pentru sănătate în anexa 
IV partea 2 dedicată evaluării comparative.  

Celelalte amendamente, care au fost introduse de Comisie în propunerea sa 
modificată, privesc cerința de la articolul 29 ca formularea unui produs de protecție a 
plantelor ar trebui să fie de așa natură, încât expunerea utilizatorului sau alte riscuri 
să fie limitate pe cât posibil, fără a se compromite eficiența, precum și obligația 
statelor membre de la articolul 49 de a pune la dispoziție pe site-ul lor oficial internet 
o listă a utilizărilor minore. La articolul 9 alineatul (2), Comisia a propus șase luni 
pentru completarea dosarului dacă se constată lipsa unor elemente, în timp ce poziția 
comună prevede trei luni.  

Comitologie 

Alinierea la Decizia 2006/512/CE (privind Comitologia) a fost în general aprobată de 
propunerea modificată a Comisiei și de poziția comună, astfel cum a fost prevăzută 
de amendamentele Parlamentului.  

Amendamentele 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 și 227 introduc 
procedura de reglementare cu control în cazurile în care Comisia consideră că este 
necesară reducerea termenelor (de exemplu, pentru a respecta termenele pentru 
reînnoirea aprobărilor sau în caz de urgență, atunci când există o amenințare pentru 
sănătatea oamenilor sau animalelor). În plus, aprobarea unei substanțe active este 
considerată atât în poziția comună, cât și în propunerea modificată ca o măsură de 
punere în aplicare care urmează a fi adoptată în conformitate cu procedura de 
reglementare obișnuită. 
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În anumite cazuri, Parlamentul propune procedura de codecizie; cu toate acestea, 
Comisia și Consiliul consideră că măsurile în cauză (cerințe în materie de date pentru 
agenții fitoprotectori și agenții sinergici, regulament de stabilire a unui program de 
lucru, regulament privind controlul) au un domeniu general de aplicare și au ca scop 
modificarea elementelor neesențiale ale regulamentului. În plus, Comisia consideră 
că procedura de codecizie nu ar fi adecvată pentru dispozițiile tehnice, care necesită 
o actualizare permanentă. Prin urmare, acestea ar trebui să se adopte în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control.  

Amendamentul 120 ar impune procedura de codecizie pentru adoptarea unui 
regulament privind principiile uniforme cu încorporarea cerințelor formulate în anexa 
VI la Directiva 91/414/CEE. Comisia și Consiliul sunt de părere că este vorba de un 
supliment tehnic (un simplu transfer al cerințelor deja existente) la textul de bază prin 
adăugarea de elemente neesențiale și în consecință propune procedura comitetului 
consultativ. 

În câteva cazuri, Comisia a inclus necesitatea dispozițiilor referitoare la urgență și 
eficiență. Aceste puține cazuri se referă la eficiența respectării termenelor pentru 
reînnoirea aprobărilor sau în caz de urgență, atunci când există o amenințare pentru 
sănătatea oamenilor sau animalelor.  

3.3. Dispoziții noi introduse de Consiliu 

Consiliul a adăugat câteva definiții tehnice la articolul 3, cum ar fi „utilizatori 
profesioniști” „metaboliți pertinenți”, „impuritate” etc. … 

Unele cerințe suplimentare în raport cu utilizarea produselor de protecție a plantelor 
privind în special apa potabilă au fost adăugate la articolul 4, acestea fiind în 
conformitate cu unele amendamente propuse de Parlamentul European în 
amendamentul 255. 

Consiliul a introdus o derogare de la criteriile de aprobare din anexa II la articolul 4 
alineatul (7). Această derogare permite aprobarea substanțelor care nu îndeplinesc 
criteriile specifice de aprobare (substanțe care nu sunt clasificate drept cancerigene 
sau toxice pentru reproducere din categoria 2 sau perturbatoare ale sistemului 
endocrin, în conformitate cu punctele 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II). 

Articolul 14 introduce o durată maximă pentru reînnoirea aprobărilor de substanțe 
active [maximum 15 ani sau în mod excepțional, în caz de derogare în temeiul 
articolului 4 alineatul (7) maximum 5 ani]. 

În ceea ce privește agenții fitoprotectori și sinergici, Consiliul a adăugat obligația 
Comisiei de a defini cerințele în materie de date (articolul 25). Acesta a prevăzut de 
asemenea că evaluarea echivalenței (articolul 37) și criteriile de aprobare (anexa II 
punctele 3.6-3.9) se aplică agenților fitoprotectori și sinergici, nu doar substanțelor 
active. 

Noul articol 29a conferă statelor membre dreptul de a acorda autorizații provizorii în 
anumite condiții (dosar complet, procedură de evaluare întârziată, stabilirea unui 
nivel maxim de reziduuri). Această dispoziție este în mare măsură în conformitate cu 
amendamentul 281 al Parlamentului European. 
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Articolul 35 precizează că dosarele ar trebui examinate în lumina cunoștințelor 
științifice și tehnice actuale utilizând documentele de orientare disponibile la 
momentul cererii. Această dispoziție este în conformitate cu amendamentul 136 al 
Parlamentului European.  

Dispozițiile privind recunoașterea reciprocă și sistemul de autorizare pe zone 
(considerentul 24, articolele 35, 39 și 78a și anexa I) au fost regrupate în text și 
parțial modificate. În afară de propunerea Comisiei, recunoașterea reciprocă 
voluntară va fi permisă pentru produsele de protecție a plantelor autorizate în altă 
zonă, pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțe susceptibile de 
înlocuire (articolul 39) pentru autorizațiile provizorii sau pentru produsele de 
protecție a plantelor care conțin o substanță activă aprobată în temeiul derogării 
prevăzute la articolul 4 alineatul (7). Pentru produsele utilizate pentru tratarea 
semințelor sau în depozite/containere goale, recunoașterea reciprocă este obligatorie 
la nivelul UE. Dispozițiile privind introducerea pe piață a semințelor tratate au fost 
introduse într-un articol specific. 

Consiliul a adăugat de asemenea o procedură care permite organizațiilor științifice 
sau oficiale implicate în activități agricole sau organizațiilor agricole profesionale și 
utilizatorilor profesioniști să solicite recunoașterea reciprocă într-un stat membru, 
chiar dacă nu a fost prezentată sau sprijinită o astfel de cerere de titularul autorizației. 

Poziția comună menține recunoașterea reciprocă obligatorie, dar o derogare [articolul 
35 alineatul (3)] permite adaptarea la condițiile locale și, în mod excepțional, 
autorizează statele membre să refuze o autorizație în caz de riscuri specifice și 
justificate pentru sănătate sau mediu, care nu ar putea fi controlate în alt mod. 

Consiliul a adăugat o dispoziție privind tratamentul semințelor (noul considerent 26a 
și articolul 47a), care prevede cerințe suplimentare de etichetare pentru semințele 
tratate și autorizează statele membre să limiteze utilizarea semințelor tratate dacă 
acestea constituie un pericol grav din cauza produsului de protecție a plantelor 
utilizat în acest sens.  

O perioadă suplimentară de protecție a datelor de doi ani și șase luni este prevăzută 
pentru studiile necesare reînnoirii sau revizuirii unei autorizații (articolul 56). 

Au fost efectuate unele modificări la articolul 60 care stabilește normele de 
confidențialitate. Aceste modificări sunt în principal tehnice și clarifică diferența 
între protecția proprietății industriale a societăților și protecția vieții private și a 
integrității persoanelor. 

Consiliul a eliminat toate trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația 
privind hrana pentru animale și produsele alimentare de la articolul 65 din 
propunerea inițială a Comisiei care prevedea că controalele ar trebui să fie similare 
celor prevăzute de regulamentul respectiv, dar a păstrat trimiterea la acesta la 
considerentul 38. 

La articolul 78, Consiliul a adăugat dispoziții care stabilesc derogări pentru utilizarea 
coformulanților în produsele de protecție a plantelor și prevăd un program de lucru 
pentru adjuvanți. 
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Articolul 78a prevede o clauză de revizuire privind funcționarea recunoașterii 
reciproce a autorizațiilor, sistemul de autorizare pe zone și criteriile de aprobare, 
Comisia trebuind să elaboreze un raport în termen de cinci ani. 

Consiliul a modificat textul de la punctele 3.6.2-3.6.5 și 3.8 din anexa II privind 
criteriile de aprobare. Substanțele mutagene din categoria 1 sau 2 nu pot fi aprobate 
în vederea utilizării în produsele de protecție a plantelor. Substanțele cancerigene sau 
toxice pentru reproducere precum și substanțele perturbatoare ale sistemului endocrin 
nu pot fi aprobate decât dacă utilizarea lor duce la o expunere neglijabilă pentru 
oameni sau mediu (ultimul caz nu se aplică decât perturbatorilor sistemului 
endocrin). Noțiunea de expunere neglijabilă pentru consumatori este definită mai 
detaliat prin trimiterea la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 privind conținuturile 
maxime aplicabile reziduurilor de pesticide. 

3.4. Principalele probleme întâlnite la adoptarea poziției comune 

Temei juridic  

Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 37 și articolul 152 alineatul (4) litera 
(b), care sunt considerate, ambele, temeiuri agricole. Pentru Comisie, este vorba de o 
propunerea agricolă, deoarece absența produselor de protecție a plantelor ar afecta 
productivitatea agricolă (considerentul 6). Articolul 37 constituie temeiul juridic 
adecvat pentru toate normele privind „producerea și comercializarea” produselor 
agricole care contribuie la realizarea unuia sau mai multor obiective ale PAC. 
Propunerea definește produsele care pot fi utilizate pe teren, astfel încât este în mod 
evident legată de producția agricolă. Promovarea unor forme de producție agricolă 
care protejează într-o mai mare măsură mediul constituie, de asemenea, unul din 
obiectivele urmărite de PAC. 

Articolul 152 alineatul (4) litera (b) prevede stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției plantelor care au ca obiectiv direct protecția sănătății oamenilor.  

Articolul 95 (piața comună) este adăugat la poziția comună, dar articolul 152 
alineatul (4) litera (b) este eliminat. Comisia a acceptat acest compromis dar a făcut o 
declarație scrisă. 

Protecția datelor – articolul 56 

Propunerea Comisiei prevede o perioadă de protecție a datelor de zece ani. Poziția 
comună prevede că această perioadă poate fi extinsă până la 13 ani în cazuri speciale 
(de exemplu prelungirile acordate în cazul culturilor minore). Aceasta prevede, de 
asemenea, o perioadă de protecție a datelor de 2,5 ani după fiecare reînnoire a 
aprobării substanței active. 

Perioada suplimentară a protecției datelor în cazul prelungirilor de utilizare pentru 
culturi minore, de asemenea propusă de Parlamentul European (considerentul 196) 
nu face obiectul unei controverse. Cu toate acestea, perioada suplimentară de 
protecție a datelor la fiecare reînnoire a aprobărilor ar putea împiedica accesul 
producătorilor de produse generice pe piață. Comisia nu a acceptat propunerea 
președinției de a acorda o protecție a datelor de cinci ani la fiecare reînnoire, dar a 
acceptat compromisul de 2,5 ani. În amendamentul său 194, Parlamentul European 
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face trimitere la protecția datelor suplimentare impuse în vederea modificării 
legislației. 
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Monitorizare și controale – articolul 65 

Comisia a acceptat eliminarea la articolul 65 a trimiterilor detaliate la Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare . 
Acest lucru va oferi mai puțină siguranță în ceea ce privește domeniul de aplicare al 
măsurilor de punere în aplicare în materie de control și monitorizare. Cu toate 
acestea, poziția comună menține trimiterea la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 la 
considerentul 38. Prin urmare, obiectivele rămân aceleași pentru măsurile de punere 
în aplicare. 

Criterii de aprobare  

Propunerea Comisiei stabilește o serie de criterii pentru aprobarea substanțelor 
active. Comisia propune ca substanțele care sunt cancerigene, mutagene sau toxice 
pentru reproducere din categoria 1 și 2 (clasificate sau care urmează a fi clasificate) 
(categoria 1: indicii suficiente pentru a fi preocupante pentru oameni; categoria 2: 
prezumție puternică de relevanță pentru oameni), sau perturbatoare ale sistemului 
endocrin, să nu poată fi aprobate decât dacă expunerea este neglijabilă. 

Poziția comună menține abordarea adoptată de Comisie și consolidează criteriile 
aplicabile agenților mutageni, care sunt complet excluși. În plus, agenții cancerigeni, 
substanțele toxice pentru reproducere și substanțele perturbatoare ale sistemului 
endocrin, care ar putea fi aprobate pe motivul unei expuneri neglijabile, devin 
substanțe susceptibile de înlocuire atunci când este vorba de autorizarea produselor 
de protecție a plantelor la nivelul statelor membre (anexa II punctul 4 liniuțele 5 și 
6). 

O derogare [articolul 4 alineatul (7)] prevede că, dacă nu există alte mijloace 
disponibile pentru a controla un pericol grav la adresa sănătății plantelor, ar fi 
posibilă aprobarea unei substanțe pentru o perioadă de maximum cinci ani, chiar 
dacă aceasta nu satisface criteriile menționate. Utilizarea acestora ar trebui, cu toate 
acestea, să facă obiectul unor măsuri de atenuare a riscurilor pentru a reduce la 
minimum riscurile pentru oameni, iar conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de 
pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana pentru animale ar trebui să fie 
stabilite în conformitate cu procedurile obișnuite. Aceste substanțe ar fi, de 
asemenea, excluse de la recunoașterea reciprocă obligatorie [articolul 40 alineatul (2) 
litera (d)]. Substanțele cancerigene sau toxice pentru reproducere din categoria 1 sunt 
excluse de la derogare.  

În plus, la articolul 14 (reînnoirea aprobării substanțelor) se clarifică faptul că 
reînnoirea aprobării acestor substanțe nu va fi valabilă pentru o perioadă de 15 ani (la 
fel ca și în cazul altor substanțe) ci pentru o perioadă maximă de cinci ani. 

Comisia a făcut o declarație scrisă care clarifică modul în care va aplica derogarea. 
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4. CONCLUZII 

Comisia consideră că poziția comună reflectă pe deplin elementele esențiale ale 
propunerii sale inițiale, precum și spiritul multor amendamente formulate de 
Parlamentul European la prima lectură. 

Prin urmare, Comisia este de acord cu poziția comună, astfel cum a fost adoptată de 
Consiliu cu majoritate calificată. 
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5. DECLARAȚII ALE COMISIEI 

Comisia a făcut cele două declarații scrise care sunt atașate. 
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ANEXĂ 

DECLARAȚII ALE COMISIEI 
(1) „Comisia recunoaște că procedura care permite posibilitatea aprobării unei substanțe 

active pentru o perioadă maximă de 5 ani, chiar dacă nu satisface criteriile 
enumerate, reprezintă o derogare de la procedura standard de aprobare a substanțelor 
active. Comisia evidențiază faptul că derogarea s-ar aplica numai în cazurile în care 
este depus un dosar documentat prin care se demonstrează că nu sunt disponibile alte 
mijloace pentru controlul unui pericol care amenință în mod serios sănătatea 
plantelor. Aprobarea va fi decisă prin procedura de comitologie, implicând astfel 
toate statele membre atât în evaluarea dosarelor referitoare la substanțele active, 
precum și, în egală măsură, în evaluarea dosarelor cuprinzând documentația prin care 
se demonstrează că nu există alte alternative. Aprobarea care poate fi propusă va face 
obiectul unor condiții stricte, inclusiv măsurilor de atenuare a riscului, care ar face 
parte din decizia aprobată și ar avea drept scop minimizarea expunerii pentru ființele 
umane și pentru mediu.” 

(2) „Comisia regretă eliminarea articolului 152 alineatul (4) litera (b) al Tratatului din 
temeiul juridic al propunerii. Unul din obiectivele principale ale propunerii este de a 
atinge un nivel înalt de protecție, atât pentru sănătatea umană și animală, precum și 
pentru cea a mediului. 

Pentru a permite procesului legislativ să-și urmeze cursul în vederea adoptării în timp 
util a regulamentului propus, Comisia acceptă poziția comună a Consiliului, dat fiind 
faptul că, pe fond, soluția de compromis la care s-a ajuns, luată în ansamblu, atinge 
obiectivele urmărite de propunere. 

În cazul în care Parlamentul European reintroduce articolul 152 ca temei juridic al 
propunerii la a doua lectură, Comisia își rezervă dreptul de a accepta amendamentul 
corespunzător.” 
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