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EXPUNERE DE MOTIVE - REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR 

Context general și prezentare generală a surselor de dovezi 

 

În mai 2017, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din 

cadrul Parlamentului European a solicitat realizarea unui raport de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare 

(denumit în continuare „regulamentul”). Acest raport face parte din programul comisiei ENVI 

de evaluare a punerii în aplicare. 

Unitatea de evaluare ex post (EVAL) din cadrul Direcției pentru evaluarea impactului și 

valoarea adăugată europeană (în cadrul Direcției Generale Servicii de Cercetare Parlamentară 

a Parlamentului European, DG EPRS) a furnizat consultanță de specialitate privind punerea în 

aplicare a regulamentului. Pentru a pregăti dovezile necesare, a fost comandat un studiu cu 

obiectivul de a evalua punerea în aplicare a regulamentului. Rezultatele au fost consolidate în 

Evaluarea implementării la nivel european și publicate în mod oficial în aprilie 20181. 

Studiul s-a bazat pe patru direcții de cercetare interconectate: 

- evaluarea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind 

introducerea pe piață a produselor fitosanitare și consecințele acesteia; 

identificarea utilizării de către statele membre a derogărilor acordate în temeiul 

articolului 53 din regulament;  

- evaluarea criteriilor și capacității de identificare fiabilă și armonizată a 

pericolelor prezentate de substanțele active;  

- evaluarea capacității statelor membre de a garanta autorizarea fiabilă și 

uniformă a produselor fitosanitare; 

- identificarea practicilor de evaluare științifică (evaluarea riscurilor) a 

substanțelor active utilizate în produsele fitosanitare. 

Până în prezent nu s-a realizat niciun studiu cuprinzător referitor la impactul regulamentului. 

În cadrul Evaluării implementării la nivel european au fost colectate noi date și rezultate, 

aceasta fiind principala sursă de informații a prezentului raport de punere în aplicare. 

Ar trebui remarcat faptul că, în noiembrie 2016, Comisia a publicat o foaie de parcurs 

referitoare la evaluarea REFIT2 a legislației UE privind produsele fitosanitare și reziduurile de 

pesticide, ale cărei rezultate sunt așteptate la începutul anului 2019. 

 

Scopul principal al ambelor evaluări este de a analiza punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1107/2009. Deși domeniul de aplicare al evaluării Comisiei este mai larg3, setul 

standard de criterii de evaluare este totuși identic. 

 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 În special, acesta include Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, care 

face obiectul prezentului raport de punere în aplicare, și Regulamentul (CE) nr. 396/2005 privind conținuturile maxime 

aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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În plus, în februarie 2016, Ombudsmanul European a formulat concluzii în cauza 

12/2013/MDC referitoare la practicile Comisiei Europene cu privire la autorizarea și 

introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Comisia, în rolul său de gestionar al riscurilor, 

are obligația de a asigura faptul că substanțele active pe care le aprobă nu sunt dăunătoare 

pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru mediu. Ombudsmanul a constatat că 

Comisia ar putea fi prea indulgentă în practicile sale și s-ar putea să nu țină cont suficient de 

principiul precauției. 

De asemenea, raportorul a luat în considerare hotărârile relevante ale Curții Europene de 

Justiție și alte decizii preliminare pertinente. 

Recenta controversă referitoare la reînnoirea aprobării substanței active glifosat a evidențiat și 

mai mult faptul că încrederea în autorizarea produselor fitosanitare în UE a fost grav 

subminată. În octombrie 2017 Comisia a declarat admisibilă inițiativa cetățenească europeană 

(ICE) „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor 

toxice”1. Peste un milion de cetățeni au solicitat Comisiei „să propună statelor membre o 

interdicție privind glifosatul, să reformeze procedura de autorizare a pesticidelor, precum și să 

stabilească obiective obligatorii la nivelul UE pentru reducerea utilizării pesticidelor”. 

În acest context, în februarie 2018, Parlamentul European a hotărât să constituie o comisie 

specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (PEST), pentru a 

analiza și evalua, printre altele, procedura de autorizare a pesticidelor în Uniune, inclusiv 

metodologia utilizată și calitatea sa științifică, independența procedurii față de sectorul 

industrial și transparența procesului decizional și a rezultatelor acestuia. 

 

În plus, în aprilie 2018, ca urmare a răspunsului său la inițiativa cetățenească europeană2, 

Comisia Europeană a propus în mod oficial o revizuire specifică a legislației generale în 

domeniul alimentar și a publicat o propunere de regulament privind transparența și 

sustenabilitatea evaluării riscurilor în cadrul lanțului alimentar în UE3, modificând, printre 

altele, regulamentul a cărui punere în aplicare este discutată aici. 

 

Acest lucru demonstrează că evaluarea unui sistem de reglementare complex pentru 

armonizarea și monitorizarea introducerii pe piața internă a UE a produselor fitosanitare este o 

prioritate pe agenda politică.  

 

Toate aspectele menționate mai sus au fost integrate în prezentul raport. De asemenea, 

raportorul ia în considerare alte studii și rapoarte pertinente efectuate de autoritățile naționale 

și părțile interesate. 

Regulamentul în contextul mai larg al politicii UE în materie de pesticide 

 

În 2006, Comisia Europeană a adoptat o strategie tematică privind utilizarea durabilă a 

pesticidelor în toate statele membre. Ca urmare, în 2006, Comisia a publicat o propunere de 

regulament de abrogare a Directivei 91/414/CEE. Actul final [Regulamentul (CE) 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/ro?lg=ro 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/RO/C-2017-8414-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_ro 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/ro?lg=ro
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/RO/C-2017-8414-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_ro
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nr. 1107/2009, care este vizat aici] a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 

2009. 

Regulamentul stabilește norme pentru autorizarea produselor fitosanitare prezentate în formă 

comercială, precum și pentru introducerea lor pe piață, utilizarea și controlul lor în cadrul UE. 

Regulamentul stabilește atât norme de aprobare a substanțelor active, a agenților fitoprotectori 

și a agenților sinergici pe care îi conțin sau în care ar putea consta produsele fitosanitare, cât și 

norme privind adjuvanții și coformulanții. 

 

Un nou element important introdus de regulament se referă la o serie de criterii stricte de 

excludere1 pentru aprobarea substanțelor active la nivelul UE. Criteriile au fost introduse cu 

intenția de a interzice substanțele cele mai toxice de pe piață. Introducerea de criterii de 

excludere înseamnă că procesul de aprobare este reglementat de o abordare bazată pe riscuri, 

ceea ce nu s-a întâmplat în cazul Directivei 91/414/CE a Consiliului. 

 

Abordarea bazată pe riscuri a fost susținută de un alt principiu al legislației UE în domeniul 

mediului: principiul precauției. În special, statele membre nu sunt împiedicate să aplice 

principiul precauției în cazurile în care există o incertitudine științifică cu privire la riscurile 

pentru sănătatea umană și animală sau pentru mediu prezentate de produsele fitosanitare. 

 

Procedurile de reglementare privind aprobarea substanțelor active și autorizațiile 

pentru produsele fitosanitare 

 

În Uniunea Europeană, produsele fitosanitare fac obiectul unui dublu proces de aprobare: 

substanțele active sunt aprobate la nivelul UE, iar produsele fitosanitare comerciale sunt 

ulterior autorizate la nivelul statelor membre. 

 

Trei instrumente principale constituie elementele centrale ale regulamentului: 

a) aprobarea substanțelor active efectuată de către autoritățile naționale competente, EFSA și 

Comisia, împreună cu experți ai statelor membre (reuniți în cadrul Comitetului permanent 

pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale - Comitetul PAFF) 

b) autorizarea produselor fitosanitare care conțin substanțe active aprobate 

c) executarea deciziilor de reglementare luate în cadrul aprobărilor și autorizațiilor 

 

Procedura de aprobare constă în mai multe etape: 

1. cererea de aprobare este prezentată într-o țară UE, numit stat membru raportor 

(SMR); 

2. SMR verifică dacă cererea este admisibilă; 

3. SMR pregătește un proiect de raport de evaluare; 

                                                 
1
 Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede că o substanță activă se aprobă numai dacă nu este clasificată ca 

substanță cancerigenă, mutagenă, toxică pentru reproducere, persistentă și bioacumulativă, toxică pentru mediu, sau ca 

perturbator endocrin pentru om și pentru organismele nevizate. Aceasta înseamnă că, dacă în etapa de identificare a 

pericolelor se ajunge la o clasificare a substanței active care îndeplinește oricare dintre criteriile de excludere menționate mai 

sus, ea ar trebui interzisă și, prin urmare, utilizarea sa în produsele fitosanitare ar trebui  interzisă în Uniunea Europeană.  

(Bozzini 2018, anexa II la Evaluarea implementării la nivel european, p. 21). 
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4. EFSA emite concluziile sale; 

5. Comitetul PAFF votează privind aprobarea sau neaprobarea; 

6. adoptarea de către Comisie; 

7. publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al UE. 

 

Un produs fitosanitar conține, de regulă, mai mult de un component. Componentul activ 

împotriva paraziților/bolilor plantelor se numește „substanță activă”. Produsele fitosanitare 

conțin cel puțin o substanță activă aprobată și pot include microorganisme, feromoni și 

extracte de substanțe vegetale. 

 

Controalele referitoare la introducerea pe piață a produselor fitosanitare și utilizarea acestora 

sunt efectuate de statele membre.  

Principalele domenii problematice 

 

Evaluarea implementării la nivel european publicată de Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European a identificat o serie de probleme diferite legate de punerea în aplicare 

a regulamentului. În proiectul de raport, raportorul se concentrează în principal asupra 

aspectelor care au consecințe negative pentru atingerea obiectivelor de mediu și de sănătate.  

 

În special, acestea includ o creștere a derogărilor acordate în temeiul articolului 53 fără a 

furniza justificări satisfăcătoare sau faptul că o serie de aspecte esențiale nu sunt evaluate 

suficient (de exemplu efectele amestecurilor neintenționate și ale combinărilor, impactul de 

mediu asupra biodiversității, degradarea pesticidelor în concentrații mici, imunotoxicitatea și 

neurotoxicitatea asupra dezvoltării). 

 

Cu toate că regulamentul a adus un progres clar în ceea ce privește o mai bună protecție a 

sănătății publice și a mediului prin introducerea unor criterii de excludere a riscurilor, 

armonizarea insuficientă (de exemplu, ecotoxicologia) împiedică evaluarea substanțelor și, 

prin urmare, punerea în aplicare eficace în domeniile științifice relevante. 

 

Evaluarea a identificat o serie de preocupări legate de transparență. Deosebit de problematică 

este absența unor alternative accesibile și fezabile din punct de vedere economic și faptul că 

nu sunt promovate suficient bunele practici agricole în contextul gestionării integrate a 

dăunătorilor, precum și creșterea gradului de utilizare și disponibilitatea substanțelor cu risc 

redus. De asemenea, obiectivele și instrumentele regulamentului nu par să fie în conformitate 

cu politicile UE în domeniul agriculturii, securității alimentare, schimbărilor climatice, 

utilizării durabile a pesticidelor și conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide 

din produsele alimentare și hrana pentru animale. Aplicarea regulamentului este problematică. 

Există indicii ale unei creșteri a comerțului cu produse fitosanitare ilegale și contrafăcute, 

constatată în ultimii ani. 

 
Recomandările raportorului 
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Raportorul este convins că trebuie depuse mai multe eforturi, atât la nivelul UE, cât și la nivel 

național pentru a asigura punerea eficientă în aplicare a regulamentului. Deși obiectivele din 

regulament referitoare la sănătate și mediu sunt raportate ca fiind relevante pentru nevoile 

reale, evaluarea a arătat că aceste două obiective nu sunt realizate în practică. Această situație 

este rezultatul problemelor legate de punerea în aplicare practică a celor trei instrumente 

principale ale regulamentului identificate de evaluarea realizată de Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European - (a) aprobarea substanțelor, (b) autorizarea produselor fitosanitare ce 

conțin substanțe aprobate și (c) punerea în aplicare a deciziilor de reglementare luate în cadrul 

aprobărilor și autorizațiilor. 

 

În ceea ce privește efectele negative asupra sănătății publice și a mediului, raportorul 

consideră că mai multe aspecte ale punerii în aplicare sunt deosebit de problematice. Printre 

acestea se numără: utilizarea necorespunzătoare a procedurii de autorizare de urgență, 

evidențiată prin creșterea numărului de derogări acordate în temeiul articolului 53, utilizarea 

frecventă a procedurii privind datele de confirmare, compatibilitatea regulamentului cu 

principiul precauției, armonizarea insuficientă a cerințelor privind datele și metodologiile 

utilizate în anumite domenii științifice utilizate pentru evaluarea substanțelor în raport cu 

criteriile de excludere. 

 

Raportorul salută recenta propunere a Comisiei privind transparența și sustenabilitatea 

modelului european de evaluare a riscurilor, care acoperă, printre altele, produsele 

fitosanitare, remarcând, cu toate acestea, că anumite aspecte esențiale ale procesului de luare a 

deciziilor de reglementare nu sunt suficient luate în considerare de prezenta propunere, în 

special etapa de gestionare a riscului realizată de Comitetul PAFF în contextul aprobării 

substanțelor active. Este, de asemenea, necesară o mai mare transparență în ceea ce privește 

aspectele legate de autorizarea de către autoritățile competente ale statelor membre. 

 

În plus, nu se poate ajunge la o punere în aplicare eficace fără o mai bună armonizare cu 

politicile UE și fără a crește stimulentele în vederea promovării unor soluții alternative. 

 

Dovezile disponibile arată că punerea în aplicare a deciziilor de reglementare în temeiul 

regulamentului este insuficientă și că este necesară îmbunătățirea controalelor la nivel 

național. 
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind 

produsele fitosanitare 

(2017/2128(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor 

fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului1, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor 

de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală 

pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE2, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 

substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE 

și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/20063, 

– având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării 

durabile a pesticidelor4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de 

regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active 

glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de 

modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/20115, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la 

pesticidele cu risc redus de origine biologică6,  

– având în vedere decizia Ombudsmanului European din 18 februarie 2016 în cauza 

12/2013/MDC referitoare la practicile Comisiei în ceea ce privește autorizarea și 

introducerea pe piață a produselor fitosanitare (pesticide)7, 

– având în vedere Evaluarea implementării la nivel european a Regulamentului (CE) 

nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și anexele sale 

pertinente publicate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (DG EPRS)8 

                                                 
1 JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 
2 JO L 70, 16.3.2005, p. 1. 
3 JO L 353, 31.12.2008, P. 1. 
4 JO, L 309, 24.11.2009, p. 71. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2017)0395. 
6 Texte adoptate, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/ro/cases/decision.faces;jsessionid=47B8665569927AF27F9410D5717189A

2 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/ro/cases/decision.faces
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/cases/decision.faces
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
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în aprilie 2018, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 23 noiembrie 2016 

în cauzele C-673/13 P, Comisia/Stichting Greenpeace Nederland și PAN Europe, și C-

442/14, Bayer CropScience și Stichting De Bijenstichting/ College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 aprilie 2018 privind transparența și durabilitatea modelului UE de 

evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind 

diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 

[privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) 

nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) 

nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind 

materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) 

nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, 

enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 

[privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele 

noi]1, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0000/2018), 

A. întrucât evaluarea punerii în aplicare a regulamentului a arătat că nu au fost atinse 

obiectivele de protecție a mediului și a sănătății; 

B. întrucât punerea în aplicare a regulamentului nu este în conformitate cu politicile 

conexe ale UE, inclusiv în domeniul pesticidelor; 

C. întrucât dovezile disponibile arată că aplicarea în practică a celor trei instrumente 

principale din regulament - aprobările, autorizațiile și executarea deciziilor de 

reglementare - nu este satisfăcătoare și nu asigură îndeplinirea scopului regulamentului; 

D. întrucât există preocupări legate de abordarea privind evaluarea, astfel cum a fost 

stabilită prin lege, în special în ceea ce privește întrebarea cine ar trebui să furnizeze 

dovezile pentru evaluări și abordarea bazată pe riscuri; 

E. întrucât există preocupări legate de punerea în aplicare practică a abordării stabilite 

privind evaluarea; întrucât, în special, există preocupări majore legate de armonizarea 

incompletă a cerințelor privind datele și metodologiile utilizate în anumite domenii 

științifice care ar putea împiedica procesul de evaluare și, prin urmare, ar putea conduce 

la efecte negative directe asupra sănătății publice și asupra mediului; 

                                                 
1 COM(2018)0179. 
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F. întrucât activitatea autorităților naționale competente a fost considerată drept un factor 

major ce influențează evaluarea substanțelor active; întrucât există diferențe 

considerabile între statele membre în privința cunoștințelor de specialitate și a 

personalului disponibil; întrucât regulamentul și cerințele legale pertinente nu sunt 

aplicate în mod uniform în toate statele membre, ceea ce are consecințe importante 

asupra sănătății și mediului; 

G. întrucât transparența în toate etapele procedurii de omologare nu este suficientă și duce 

la efecte negative asupra sănătății și a mediului și provoacă neîncrederea publicului în 

sistemul de reglementare a substanțelor pesticide; întrucât transparența activităților 

legate de autorizare ale autorităților competente este, de asemenea, nesatisfăcătoare; 

H. întrucât autorizațiile pentru produsele fitosanitare, care au loc exclusiv la nivel național, 

se confruntă adesea cu întârzieri în deciziile referitoare la gestionarea riscurilor; 

întrucât, în consecință, acest lucru conduce, în unele cazuri, la o creștere a autorizațiilor 

acordate de statele membre în condiții de derogare, recurgând la articolul 53 din 

regulament; întrucât există cazuri în care astfel de derogări sunt utilizate împotriva 

intenției inițiale a legiuitorului; 

I. întrucât dovezile disponibile arată că acest act legislativ la nivelul UE îmbunătățește și 

aduce o valoare adăugată eforturilor și acțiunilor naționale, 

Principalele concluzii 

1. consideră că nivelul UE este nivelul adecvat la care ar trebui să continue să fie adoptate 

măsurile de reglementare în domeniul pesticidelor; 

2. este preocupat de faptul că regulamentul nu a fost pus în aplicare în mod eficace și că, 

în consecință, obiectivele sale nu au fost realizate în practică; 

3. ia act de faptul că obiectivele și instrumentele din regulament și punerea sa în aplicare 

nu sunt în concordanță cu politicile UE în domenii precum agricultura, securitatea 

alimentară, schimbările climatice, utilizarea durabilă a pesticidelor și conținuturile 

maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale; 

4. este îngrijorat de creșterea tot mai mare a utilizării autorizațiilor de urgență acordate în 

temeiul articolul 53 și de cazurile identificate de utilizare necorespunzătoare a acestora; 

5. este preocupat de faptul că armonizarea incompletă a datelor și a cerințelor de testare în 

unele domenii științifice poate duce la efecte negative directe asupra sănătății, mediului 

și producției agricole; 

6. regretă punerea limitată la dispoziția publicului a informațiilor privind procedura de 

evaluare și autorizare, precum și accesul limitat la informații; regretă că nivelul de 

transparență din statele membre raportoare este scăzut (când acționează în cadrul 

procedurii de aprobare), că accesibilitatea și ușurința de utilizare a informațiilor din 

cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) este problematică și că 

transparența în etapa de gestionare a riscului pare să lipsească și este, de asemenea, 

considerată problematică de către părțile interesate; 
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7. este preocupat de faptul că, în unele cazuri, produsele fitosanitare disponibile pe piață și 

aplicarea lor de către utilizatori nu îndeplinesc neapărat condițiile de autorizare 

pertinente în ceea ce privește compoziția și utilizarea lor; 

8. subliniază că regulamentul ar trebui să reflecte mai bine necesitatea promovării unor 

practici agricole bazate pe gestionarea integrată a dăunătorilor, inclusiv prin stimularea 

dezvoltării substanțelor cu risc scăzut; 

9. subliniază faptul că multe produse fitosanitare autorizate nu au fost evaluate conform 

standardelor UE de peste 15 de ani; 

10. este preocupat de faptul că armonizarea orientărilor în domenii precum ecotoxicologia 

sau evoluția și comportamentul în mediu nu sunt încă finalizate; 

11. subliniază că absența sau caracterul incomplet al orientărilor sunt deficiențe grave care 

au consecințe negative pentru punerea în aplicare a regulamentului și, prin urmare, 

pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia; 

12. subliniază faptul că documentele de orientare disponibile nu sunt întotdeauna obligatorii 

din punct de vedere juridic, fapt ce creează incertitudine în materie de reglementare 

pentru solicitanți și pune sub semnul întrebării rezultatele evaluărilor efectuate în cadrul 

procedurilor de aprobare; 

Recomandări 

13. invită Comisia și statele membre să asigure punerea eficace în aplicare a regulamentului 

în ceea ce privește rolul lor specific în procesul de aprobare și procedurile de autorizare; 

14. invită Comisia și statele membre să recunoască faptul că obiectivele în materie de 

protecție a sănătății și a mediului ar trebui să primeze față de obiectivul îmbunătățirii 

protecției plantelor; 

15. invită Comisia și statele membre să asigure aplicarea integrală și uniformă a criteriilor 

de excludere bazate pe riscuri, conform orientărilor armonizate existente, și să se 

asigure că substanțele sunt evaluate din punctul de vedere al riscurilor doar dacă există 

dovezi că acestea nu prezintă proprietăți periculoase (de excludere), astfel cum se 

prevede în regulament; 

16. invită Comisia și statele membre ca, atunci când acționează în calitate de gestionari de 

risc în procedurile de aprobare și autorizare, să aplice în mod corespunzător principiul 

precauției și să acorde o atenție deosebită protecției grupurilor vulnerabile ale 

populației, cum ar fi femeile însărcinate, sugarii și copiii; 

17. invită statele membre să limiteze autorizațiile acordate în condiții de derogare în temeiul 

articolului 53 din regulament; 

18. invită Comisia să finalizeze metodele pentru a determina dacă anumite derogări ar 

trebui să fie aplicate, în special în ceea ce privește „expunerea neglijabilă” sau 

„pericolele grave pentru sănătatea plantelor”; 

19. invită Comisia să limiteze utilizarea procedurii privind datele de confirmare; 
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20. invită Comisia și statele membre să crească nivelul general de transparență a 

procedurilor; 

21. invită Comisia și statele membre să asigure o mai bună coerență a regulamentului și a 

punerii sale în aplicare cu legislația și politicile UE conexe, în special cu Directiva 

privind utilizarea durabilă a pesticidelor; 

22. invită statele membre să asigure aplicarea eficientă a regulamentului, în special în ceea 

ce privește controlul produselor fitosanitare comercializate în UE, indiferent dacă au 

fost produse în UE sau importate din țări terțe; 

° 

° ° 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 


