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Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 18
Articolul 1

Obiect Obiect şi scop
Prezentul regulament stabileşte normele de 
autorizare a produselor fitosanitare 
prezentate în formă comercială, de 
introducere pe piaţă a acestora, de utilizare şi 
de control al lor în cadrul Comunităţii.

(1) Prezentul regulament stabileşte normele 
de autorizare a produselor fitosanitare 
prezentate în formă comercială, de 
introducere pe piaţă a acestora, de utilizare şi 
de control al lor în cadrul Comunităţii.

Prezentul regulament stabileşte atât norme 
privind aprobarea substanţelor active, a 
agenţilor fitoprotectori sau sinergici pe care 
i-ar putea conţine sau din care ar putea 
consta produsele sanitare, precum şi norme 
privind adjuvanţii şi coformulanţii.

(2) Prezentul regulament stabileşte atât 
norme privind aprobarea substanţelor active, 
a agenţilor fitoprotectori sau sinergici pe 
care i-ar putea conţine sau din care ar putea 
consta produsele sanitare, precum şi norme 
privind adjuvanţii şi coformulanţii.

(3) Scopul prezentului regulament este 
acela de a asigura un grad ridicat de 
protecţie, atât pentru sănătatea omului, cât 
şi pentru aceea a animalelor, precum şi un 
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grad ridicat de protecţie a mediului.
(4) Prezentul regulament este bazat pe 
principiul prudenţei şi vizează să garanteze 
că substanţele aprobate în continuare şi 
produsele introduse pe piaţă nu afectează 
în mod negativ sănătatea omului sau 
mediul.

Or. en

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 19
Articolul 1

Prezentul regulament stabileşte normele de 
autorizare a produselor fitosanitare 
prezentate în formă comercială, de 
introducere pe piaţă a acestora, de utilizare şi 
de control al lor în cadrul Comunităţii.

Prezentul regulament stabileşte normele de 
autorizare a produselor fitosanitare 
prezentate în formă comercială sau a 
produselor fitosanitare fabricate chiar de 
utilizator, de introducere pe piaţă a acestora, 
de utilizare şi de control al lor în cadrul 
Comunităţii.

Prezentul regulament stabileşte atât norme 
privind aprobarea substanţelor active, a 
agenţilor fitoprotectori sau sinergici pe care 
i-ar putea conţine sau din care ar putea 
consta produsele sanitare, precum şi norme 
privind adjuvanţii şi coformulanţii.

Prezentul regulament stabileşte atât norme 
privind aprobarea substanţelor active, a 
agenţilor fitoprotectori sau sinergici pe care 
i-ar putea conţine sau din care ar putea 
consta produsele sanitare, precum şi norme 
privind formulanţii, adjuvanţii şi 
coformulanţii.

Or. pl

Justification

Dla pozostałych substancji chemicznych dodawanych do środków ochrony roślin tzw. 
formulantów rozporządzenie przewiduje wyłącznie opracowanie wykazu substancji, które nie 
mogą być stosowane w środkach ochrony roślin. Należy uwzględnić, że substancje te mogą 
stanowić istotny składnik środka ochrony roślin, mieć większy udział w składzie niż objęte 
oceną sejfnery lub synergetyki, powinny więc podlegać takim samym zasadom dopuszczania 
ich do stosowania, jak inne składniki.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 20
Articolul 3 punctul 20a (nou)
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(20a) Bune practici experimentale
Practici, astfel cum au fost definite în 
Directiva 2004/10/CE;

Or. de

Justification

Definition des in Kapitel V verwendeten Begriffs.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 21
Articolul 3 punctul 21a (nou)

(21a) Bune practici agricole
Utilizarea sigură a produselor fitosanitare 
autorizate la nivel naţional în contextul 
condiţiilor reale care trebuie îndeplinite 
pentru o combatere eficientă a 
organismelor dăunătoare plantelor. Aceste 
practici presupun utilizarea de produse 
fitosanitare în anumite limite, fără a depăşi 
însă nivelul maxim admis, în aşa fel încât 
cantitatea de reziduuri rezultată să fie cât 
mai mică cu putinţă. 
Utilizarea sigură a produselor fitosanitare 
autorizate se reglementează la nivel 
naţional şi cuprinde metode de utilizare
înregistrate sau recomandate la nivel 
naţional, a căror punere în aplicare ia în 
considerare aspecte legate de sănătatea 
publică, protecţia sănătăţii la locul de 
muncă şi, respectiv, protecţia mediului.   
Condiţiile reale cuprind toate etapele de 
producţie, depozitare, transport şi 
distribuţie a alimentelor şi a furajelor 
pentru animale.   

Or. de

Justification

Die Definition der Welternährungsorganisation für „gute landwirtschaftliche Praxis“ sollte 
in die Verordnung übernommen werden.
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Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 22
Articolul 3 punctul 21b (nou)

(21b) Aplicaţii minore
Aplicarea unui produs fitosanitar pe o 
cultură cu arie de răspândire redusă într-
un stat membru sau pe o cultură cu arie de 
răspândire largă, în cazul unei necesităţi 
limitate, sporadice sau neobişnuite, sau pe 
seminţe.   

Or. de

Justification

Definition des in Artikel 49 verwendeten Begriffs der „geringfügigen Verwendungen“ (Minor 
uses).

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 23
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Substanţele active se aprobă în 
conformitate cu Anexa II dacă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale şi 
ţinând cont de criteriile de aprobare indicate 
la punctele [2] şi [3] din anexa menţionată 
mai sus, se poate presupune că produsele 
fitosanitare care conţin respectivele 
substanţe active îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alineatele (2) şi (3);

(1) Substanţele active se aprobă în 
conformitate cu Anexa II dacă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale şi 
ţinând cont de criteriile de aprobare indicate 
la punctele [2] şi [3] din anexa menţionată 
mai sus, se poate demonstra că produsele 
fitosanitare care conţin respectivele 
substanţe active îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alineatele (2) şi (3). Aceste 
condiţii trebuie să fie utilizate ca un 
criteriu de limitare.

Or. en

Justification

All substances with or suspected carcinogenic, mutagenic, reprotoxic, endocrine disrupting, 
sensitising properties and substances that are persistent, bio-accumulative or toxic or 
otherwise give grounds for concern should not be approved. 
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Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 24
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, inclusiv grupurile vulnerabile, ori 
asupra sănătăţii animalelor, luând în 
consideraţie efectele cumulative şi sinergice 
cunoscute, atunci când există metode de 
determinare a acestora, sau asupra apelor 
subterane; 

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, acordându-se o atenţie deosebită
grupurilor vulnerabile precum femeile 
gravide, embrioni şi copiii, ori asupra 
sănătăţii animalelor, luând în consideraţie 
efectele cumulative şi sinergice cunoscute, 
atunci când există metode de determinare a 
acestora, sau asupra apelor subterane;

Or. en

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 25
Articolul 7 alineatul (1a) (nou)

(1a) Evaluarea cererii de solicitare poate fi 
efectuată în comun de mai multe state care 
îndeplinesc funcţia de state membre 
raportoare în cadrul procedurii de 
coraportare. 

Or. pl

Justification

Rozwiązanie to stosowane jest przy ocenie wniosków zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG i 
znacząco wpływa na szybkość i jakość oceny dokumentacji substancji aktywnych.

Justification

According to the precautionary principle substances should not have any negative impact in 
human health, in particular vulnerable groups such as embryos, children and the 
environment. This is in line with the reaction of the EP (EP Resolution P5_TA(2002)0276) to 
the earlier Commission Communication on the revision of Directive 91/414. 

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 26
Articolul 11 alineatul (1)
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(1) În termen de douăsprezece luni de la 
data notificării menţionate la articolul 9 
alineatul (3), statul membru raportor 
întocmeşte şi transmite Autorităţii un raport 
(denumit, în continuare, „proiect de raport 
de evaluare”), apreciind în ce măsură este de 
aşteptat ca substanţa activă să îndeplinească 
cerinţele formulate la articolul 4.

(1) Statul membru raportor poate începe 
elaborarea rapoartelor privind testele şi 
studiile imediat după transmiterea acestora 
de către solicitant, chiar înainte de 
termenul pentru înştiinţare prevăzut la 
articolul 9 aliniatul (3) primul paragraf. 
În termen de opt luni de la data notificării 
menţionate la articolul 9 alineatul (3), statul 
membru raportor întocmeşte şi transmite 
Autorităţii un raport (denumit, în continuare, 
„proiect de raport de evaluare”), apreciind în 
ce măsură este de aşteptat ca substanţa activă 
să îndeplinească cerinţele formulate la 
articolul 4.

În eventualitatea în care statul membru are 
nevoie de informaţii suplimentare, acesta îi 
fixează solicitantului un termen până la care 
trebuie să le furnizeze. În astfel de cazuri, 
perioada de douăsprezece luni se 
prelungeşte cu termenul suplimentar acordat 
de statul membru. Statul membru 
informează Comisia şi Autoritatea.

În eventualitatea în care statul membru are 
nevoie de informaţii suplimentare, acesta îi 
fixează solicitantului un termen rezonabil 
până la care trebuie să le furnizeze. În astfel 
de cazuri, perioada de opt luni se prelungeşte 
cu termenul suplimentar acordat de statul 
membru. Statul membru informează 
Comisia şi Autoritatea. O dată cu 
prezentarea informaţiilor suplimentare, 
solicitantul va depune o cerere de protecţie 
a datelor, în conformitate cu articolul 56.

Statul membru poate consulta Autoritatea. Statul membru poate consulta Autoritatea.

Or. de

Justification

Ein Stoff sollte bereits zugelassen werden, nachdem die ersten unbedenklichen Verwendungen 
ermittelt worden waren. Dadurch werden den Landwirten neue und innovative Produkte 
früher zur Verfügung stehen.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 27
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

În eventualitatea în care statul membru are 
nevoie de informaţii suplimentare, acesta îi 
fixează solicitantului un termen până la care 
trebuie să le furnizeze. În astfel de cazuri, 
perioada de douăsprezece luni se prelungeşte 
cu termenul suplimentar acordat de statul 
membru. Statul membru informează 

În eventualitatea în care statul membru are 
nevoie de informaţii suplimentare, acesta îi 
fixează solicitantului un termen până la care 
trebuie să le furnizeze. În astfel de cazuri, 
perioada de douăsprezece luni se prelungeşte 
cu termenul suplimentar acordat de statul 
membru. Statul membru informează 
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Comisia şi Autoritatea. Comisia şi Autoritatea iar acestea, la rândul 
lor, informează celelalte state membre.

Or. pl

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 28
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statul membru raportor prezintă 
Comisiei şi Autorităţii un raport în care 
sunt specificate toate modalităţile de 
utilizare care au fost evaluate şi pot fi 
aprobate în conformitate cu cerinţele 
prevăzute la articolul 29. 

Or. de

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 29
Articolul 13a (nou)

Articolul 13a
În decurs de trei luni de la primirea 
raportului menţionat la articolul 11 
aliniatul (1), Comisia prezintă o propunere 
pentru autorizare cu anumite restricţii a 
substanţelor active pentru care se 
precizează:
- utilizările care urmează a fi autorizate şi
- perioada de autorizare, care nu trebuie să 
depăşească cinci ani. 

Or. de

Justification

Durch eine beschleunigte Zulassung, die Bedenken ausschließt, werden den Landwirten neue 
und innovative Produkte früher zur Verfügung stehen.
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Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 30
Articolul 14 alineatul (2)

(2) Reînnoirea se acordă pe o perioadă de 
timp nedeterminată.

(2) Reînnoirea se acordă pe o perioadă nu 
mai mare de zece ani. Aprobarea poate fi 
reînnoită de mai multe ori.

Or. en

Justificare

Authorisation should not be unlimited in time after the first renewal. This would be contrary 
to the precautionary principle. Decisions should be taken in the light of current scientific and 
technical knowledge, as is laid down in Art. 4(10).

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 31
Articolul 15 alineatul (1)

(1) Cererea prevăzută la articolul 14 se 
depune de către producătorul substanţei 
active într-un stat membru cel mai târziu cu 
trei ani înainte de la expirarea aprobării 
iniţiale.

(1) Cererea prevăzută la articolul 14 se 
depune de către producătorul substanţei 
active în respectivul stat membru cel mai 
târziu cu trei ani înainte de la expirarea 
aprobării iniţiale.

Or. pl

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 32
Articolul 19

Dispoziţiile necesare pentru aplicarea 
procedurii de reînnoire şi de revizuire 
inclusiv, dacă este cazul, pentru 
implementarea programului de lucru 
menţionat la articolul 18, se stabilesc printr-
un regulament adoptat în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 76 
alineatul (3).

Nu priveşte versiunea în limba română.

Or. pl
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 33
Articolul 22 alineatul (1)

(1) Atunci când se consideră că produsele 
fitosanitare conţinând substanţe active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 nu 
prezintă decât riscuri minore pentru 
sănătatea umană, a animalelor şi pentru 
mediu, pentru respectivele substanţe active 
se acordă, prin derogare de la dispoziţiile 
articolului 5, aprobări pe o perioadă nu mai 
mare de 15 ani, în conformitate cu articolul 
46 alineatul (1).

(1) Atunci când se consideră că produsele 
fitosanitare conţinând substanţe active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 nu 
prezintă decât riscuri minore pentru 
sănătatea umană, a animalelor şi pentru 
mediu, pentru respectivele substanţe active 
se acordă, prin derogare de la dispoziţiile 
articolului 5, aprobări pe o perioadă nu mai 
mare de 15 ani.

Prezenta derogare nu se aplică substanţelor 
active clasificate în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE ca fiind:
- cancerigene,
- mutagene,
- toxice pentru reproducere,
- sensibilizante
sau substanţelor calificate ca fiind:
- persistente cu o perioadă de înjumătăţire 
de peste 60 de zile,
- perturbatori endocrini care apar în lista 
UE de substanţe bănuite a fi perturbatori 
endocrini, 
- cu toxicitate redusă,
- bioacumulatoare şi care nu sunt uşor 
degradabile.
Cel târziu la ...*, Comisia revizuieşte şi, 
dacă este necesar, stabileşte criteriile 
pentru încadrarea  unei substanţe active ca 
substanţă cu risc redus şi, dacă este 
oportun, prezintă propuneri.
___________________

* În termen de an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en
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Justification

There is a need to lay down clear and objective criteria to define which substances can claim 
to have a low risk profile. There is no definition for this in the proposal. To encourage 
research for more sustainable substances and products, it is important to provide businesses 
with clarity and legal certainty on what exactly is meant by a low risk profile. The criteria 
listed here are partly taken from the biocides directive, 98/8/EC. With these criteria 25 to 30 
percent of active substances would be considered as low risk.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 34
Articolul 24 alineatul (1)

(1) Prin derogare de la articolul 5 şi 
articolul 14 alineatul (2), substanţele active 
care satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 
se aprobă pe o perioadă de maximum şapte 
ani dacă celelalte substanţe active, deja 
aprobate, sunt semnificativ mai puţin toxice 
pentru consumatori sau operatori ori 
prezintă riscuri semnificativ mai mici 
pentru mediu. Evaluarea ia în consideraţie
criteriile stabilite la punctul (4), Anexa II.

(1) Substanţele active care satisfac criteriile 
prevăzute la articolul 4 şi criteriile prevăzute 
la punctul (4), Anexa II, se clasifică şi se 
aprobă ca „substanţă susceptibilă de 
înlocuire”.

O astfel de substanţă este denumită, în 
continuare, „substanţă susceptibilă de 
înlocuire”.

Perioada pentru care se emit aprobări este 
de 10 ani. Nu se aplică articolul 14 
alineatul (2).

Or. es

Justificare

Para la clasificación de las sustancias activas candidatas a la sustitución es importante el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el proyecto de Reglamento.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 35
Articolul 24 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la articolul 5 şi articolul 
14 alineatul (2), substanţele active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 se 
aprobă pe o perioadă de maximum şapte ani 
dacă celelalte substanţe active, deja 

(1) Prin derogare de la articolul 5 şi articolul 
14 alineatul (2), substanţele active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 se 
aprobă pe o perioadă de maximum cinci ani 
dacă celelalte substanţe active sau metode şi 
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aprobate, sunt semnificativ mai puţin toxice 
pentru consumatori sau operatori ori prezintă 
riscuri semnificativ mai mici pentru mediu. 
Evaluarea ia în considerare criteriile stabilite 
la punctul (4) anexa II.

practici agricole alterative, deja aprobate, 
sunt semnificativ mai puţin toxice pentru 
consumatori sau operatori ori prezintă riscuri 
semnificativ mai mici pentru mediu. 
Evaluarea ia în considerare criteriile stabilite 
la punctul (4) anexa II.

Or. en

Justification

Given the fact that the approval period for other substances is up to 10 years, candidates for 
substitution should have clearly shorter period in order to make the substitution more 
effective.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 36
Articolul 28 alineatul (2) litera (b)

(b) introducerea pe piaţă şi utilizarea unor 
produse fitosanitare în scopuri legate de 
cercetare şi dezvoltare, în conformitate cu 
articolul 51;

(b) (text eliminat) utilizarea unor produse 
fitosanitare în scopuri legate de cercetare şi 
dezvoltare, în conformitate cu articolul 51;

Or. pl

Justification

Punkt ten dotyczy pozwoleń na stosowanie środków ochrony roślin do celów naukowo-
badawczych.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 37
Articolul 28 alineatul (2a) (nou)

(2a) Produsul fitosanitar care urmează să 
fie pus în circulaţie pe teritoriul 
Comunităţii este însoţit la transport de o 
copie sau, la solicitarea organelor 
competente, de un exemplar al autorizaţiei, 
în cazul în care informaţiile cu privire la 
autorizarea oficială nu au fost puse la 
dispoziţie în conformitate cu prevederile 
articolului 54. 

Or. pl



PE 386.430v01-00 12/37 AM\656768RO.doc

RO

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 38
Articolul 28a (nou)

Articolul 28a
Importuri paralele

(1) Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1), un produs fitosanitar poate fi 
introdus pe piaţă şi utilizat într-un stat 
membru în care nu este autorizat doar dacă 
persoana care doreşte să introducă pe piaţă 
un astfel de produs se află în posesia unui 
certificat de atestare a dreptului de 
comercializare a acelui produs fitosanitar, 
eliberat de respectivul stat membru.
(2) Statele membre eliberează, pe baza unei 
solicitări, un certificat de atestare a 
dreptului de comercializare a produselor 
fitosanitare în sensul alineatului (1), în 
cazul în care acestea trebuie importate 
dintr-un alt stat membru în care au fost 
deja autorizate iar statul importator a 
autorizat  deja utilizarea  un produs de 
referinţă echivalent din punct de vedere al 
conţinutului (import paralel). 
(3) Echivalenţa din punct de vedere al 
conţinutului, în sensul prezentului articol, 
are loc atunci când produsul importat şi cel 
de referinţă conţin aceleaşi substanţe active 
în cantităţi comparabile, au un grad minim 
de puritate corespunzător şi impurităţi de 
acelaşi fel, fără a depăşi cantitatea maximă 
acceptată, şi corespund din punct de vedere 
al compoziţiei. Din punct de vedere al 
compoziţiei, se acceptă diferenţe, în măsura 
în care aceste diferenţe cantitative sau 
calitative între coformulanţi nu au efecte 
asupra eficienţei biologice, a plantelor care 
trebuie tratate sau asupra oamenilor, a 
animalelor sau a echilibrului natural. În 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 76 alineatul (2), criteriile şi 
procedura de examinare a echivalenţei din 
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punct e vedere al conţinutului pot fi 
reglementate în detaliu.
(4) Cererea de atestare a dreptului de 
comercializare a produselor fitosanitare 
trebuie să fie însoţită de următoarele 
informaţii:
- statul membru de origine din care provine 
produsul fitosanitar care urmează să fie  
importat;
- numele şi adresa importatorului, 
denumirea sub care va fi distribuit 
produsul fitosanitar care urmează să fie  
importat în statul membru importator;
- denumirea şi numărul autorizaţiei 
produsul fitosanitar care urmează să fie  
importat în statul membru de origine;
- numele şi adresa deţinătorului 
autorizaţiei în statul membru de origine;
- instrucţiunile de utilizare în original 
împreună cu care produsul care urmează 
să fie importat se distribuie în statul 
membru de origine;
- etichetarea prevăzută şi instrucţiunile de 
utilizare împreună cu care se distribuie 
produsul care urmează să fie importat;
- denumirea şi numărul autorizaţiei 
produsului de referinţă;
- numele posesorului autorizaţiei pentru 
produsul de referinţă.
(5) Un produs fitosanitar pentru care s-a 
eliberat un certificat de atestare a dreptului 
de comercializare a acestuia se va utiliza în 
acelaşi mod ca şi produsul de referinţă.
(6) Certificatul de atestare a dreptului de 
comercializare are aceeaşi perioadă de 
valabilitate ca şi autorizaţia pentru 
produsul de referinţă. În cazul în care 
posesorul autorizaţiei pentru produsul de 
referinţă solicită retragerea autorizaţiei în 
conformitate cu articolul 44 alineatul (1) 
iar cerinţele articolului 29 sunt în 
continuare îndeplinite, valabilitatea 
certificatului de atestare a dreptului de 
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comercializare expiră la un an după 
retragerea autorizaţiei sau cel târziu în 
momentul expirării perioadei de valabilitate 
a acesteia. 
(7) Prevederile articolelor 43, 45 şi 53 
alineatul (4), precum şi cele ale capitolului 
VII se aplică în mod corespunzător în cazul 
importurilor paralele.  

Or. de

Justification

Der Vorschlag der Kommission enthält keine Regelung zum Parallelimport von 
Pflanzenschutzmitteln. Eine rechtliche Regelung auf EU-Ebene ist jedoch dringend geboten, 
um die derzeit existierende Rechtsunsicherheit zu beenden. Divergierende 
Gerichtsentscheidungen und die unterschiedliche Handhabung von Parallelimporten durch 
die Mitgliedstaaten machen es erforderlich, den Vorschlag um eine Regelung zum 
Parallelimport zu ergänzen.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 39
Articolul 29 alineatul (6)

(6) Principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare urmează 
să fie definite în regulamente adoptate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 76 alineatul 2, acestea incorporând 
cerinţele formulate în Anexa VI la Directiva 
91/414/CEE, împreună cu toate modificările 
necesare.

(6) Principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare urmează 
să fie definite într-un regulament al 
Parlamentului European şi Consiliului,
acesta incorporând cerinţele formulate în 
Anexa VI la Directiva 91/414/CEE, 
împreună cu toate modificările necesare.

Or. en

Justification

The Regulation establishing the new Uniform Principles should be adopted by the European 
Parliament and the Council in an adequate legislative procedure, and not by Comitology. In 
1996 the European Parliament had to go to Court because the first Uniform Principles which 
were established by the Commission did not comply with Directive 91/414. The Court (case 
C-303/94) confirmed Parliament's position and the Principles were changed, especially for 
drinking water criteria.
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Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 40
Articolul 30 alineatul (3) litera (b)

(b) obligaţia de a informa vecinii care ar 
putea fi expuşi la acţiunea produsului 
pulverizat aflat în derivă înainte de a fi 
folosit, care au solicitat să fie informaţi;

eliminat

Or. de

Justification

Der Absatz geht davon aus, dass die Zulassungsprüfung als solche unzureichend ist, um den 
sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu gewährleisten, und dass aus diesem Grund 
Nachbarn zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Dies steht in deutlichem 
Widerspruch zu den strengen europäischen Zulassungsstandards und untergräbt das 
öffentliche Vertrauen in das europäische Zulassungsverfahren.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 45
Articolul 39

(1) Deţinătorul unei autorizaţii poate solicita 
autorizarea aceluiaşi produs fitosanitar, în 
aceleaşi condiţii de utilizare, într-un alt stat 
membru, în baza procedurii de recunoaştere 
reciprocă la care se referă prezenta 
subsecţiune, în următoarele cazuri: 

(1) Deţinătorul unei autorizaţii sau un 
reprezentant al acestuia poate solicita 
autorizarea aceluiaşi produs fitosanitar, în 
aceleaşi condiţii de utilizare, într-un alt stat 
membru, în baza procedurii de recunoaştere 
reciprocă la care se referă prezenta 
subsecţiune, în următoarele cazuri:

(a) autorizaţia a fost acordată de un stat 
membru (stat membru de referinţă) 
aparţinând aceleiaşi zone, sau

(a) autorizaţia a fost acordată de un stat 
membru (stat membru de referinţă) 
aparţinând aceleiaşi zone, sau

(b) autorizaţia a fost acordată de un stat 
membru pentru utilizarea în sere sau la 
tratamente administrate după recoltare,  
indiferent de zona căreia îi aparţine statul 
membru de referinţă.

(b) autorizaţia a fost acordată de un stat 
membru pentru utilizarea în sere sau la 
tratamente administrate după recoltare sau 
la tratarea seminţelor, indiferent de zona 
căreia îi aparţine statul membru de referinţă
sau
(ba) autorizaţia a fost eliberată în mod 
voluntar de către state membre aparţinând 
unor zone diferite în care există condiţii 
asemănătoare cu privire la agricultură, 
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sănătatea plantelor şi mediu şi, în special, 
la condiţiile climatice relevante pentru 
utilizarea produsului, sau
(bb) autorizaţia a fost eliberată de către un 
stat membru în scopul tratării seminţelor,  
zona căreia îi aparţine statul membru de 
referinţă fiind irelevantă în acest caz.

(2) Recunoaşterea reciprocă nu se aplică la 
produsele fitosanitare care conţin substanţe 
susceptibile de înlocuire.

Or. de

Justification

Die jeweils zuständige Behörde variiert von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Zudem sollten 
freiwillige Anerkennungen von Zulassungen den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, falls 
diese einer anderen Zone angehören aber ähnliche Bedingungen bei der Landwirtschaft, der 
Pflanzengsundheit oder der Umwelt bestehen.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 41
Articolul 32 alineatul (5a) (nou)

(5a) În toate statele membre se folosesc 
formulare unice de solicitare.

Or. pl

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 42
Articolul 33 alineatul (1)

(1) Solicitanţii vor fi scutiţi de furnizarea 
rapoartelor de testare şi a studiilor 
prevăzute la articolul 32 alineatul (3) dacă 
dovedesc că accesul le-a fost acordat în 
conformitate cu articolele 56, 58 sau 59, sau 
că toate perioadele de protejare a datelor au 
expirat.

(1) Solicitanţii vor fi scutiţi de anexarea la 
cerere a dosarului prevăzut la articolul 32 
alineatul (3) furnizarea rapoartelor de testare 
şi a studiilor prevăzute la articolul 32 
alineatul (3) dacă dovedesc că accesul le-a 
fost acordat în conformitate cu articolele 56, 
58 sau 59, sau că toate perioadele de 
protejare a datelor au expirat.

Or. pl
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Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 43
Articolul 33 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

(ba) dosarul care a fost pus la dispoziţia 
solicitantului sau al cărui interval de 
protecţie a expirat, disponibil în respectivul 
stat membru;  

Or. pl

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 44
Articolul 35 alineatul (2)

(2) Statele membre în cauză acordă sau, 
respectiv, refuză autorizaţiile pe baza 
concluziilor evaluării efectuate de statul 
membru care examinează cererea, în 
conformitate cu prevederile articolelor 30 şi 
31. Statele membre autorizează respectivul 
produs fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi 
statul membru care a examinat cererea, 
inclusiv clasificarea în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE. 

(2) Fără a aduce atingere articolelor 30 şi 
31, când un produs fitosanitar a fost deja 
autorizat de un stat membru, celelalte state 
membre decid dacă şi în ce condiţii 
autorizează respectivul produs fitosanitar în 
termen de 90 de zile de la primirea cererii.

Or. en

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 46
Articolul 41 alineatul (1) litera (aa) (nouă)

(aa) un raport de evaluare a produsului 
fitosanitar realizat în statul membru în care 
produsul este pus în circulaţie;

Or. pl

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 47
Articolul 46 alineatul (1a) (nou)

(1a) Substanţele produse cu risc scăzut prin 
combinaţia a două sau mai multe produse 
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fitosanitare nu pot fi încadrate automat în 
categoria produselor fitosanitare cu risc 
scăzut, fără a fi supuse în prealabil unei 
examinări privind siguranţa toxicologică. 

Or. pl

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 48
Articolul 49 alineatul (3) litera (d)

(d) persoanele sau organele la care se referă 
alineatul (2) au depus documente şi 
informaţii în sprijinul cererii de prelungire.

(d) persoanele sau organele la care se referă 
alineatul (2) au depus documente şi 
informaţii în sprijinul cererii de prelungire. 
Studiile necesare pentru stabilirea limitelor 
maxime de reziduuri pot fi realizate de 
instituţii ştiinţifice sau organisme oficiale.  

Or. es

Justification

Los costes de los estudios científicos suponen un obstáculo muy importante para el desarrollo 
de los usos menores. La enmienda pretende aportar soluciones más viables económicamente.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 49
Articolul 49 alineatul (3a) (nou)

(3a) Autorizaţia pentru aplicaţii minore ia 
în considerare, între altele, criterii de 
extrapolare a datelor obţinute pentru alte 
culturi cu care există asemănări 
semnificative din punct de vedere botanic şi 
agronomic.

Or. es

Justification

En cultivos con semejanzas significativas, como podría ser el cerezo y el endrino, los datos de 
la autorización inicial deberían ser extrapolados para facilitar la ampliación a usos menores.
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Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 50
Articolul 49a (nou)

Articolul 49a
Importuri paralele

(1) Prin derogare de la dispoziţiile 
articolului 28 alineatul (1), statele membre 
pot autoriza importul şi introducerea pe 
piaţă a unui produs fitosanitar pe teritoriul 
lor prin comerţ paralel, numai după 
efectuarea unei proceduri administrative 
prin care se verifică dacă acest produs este 
identic cu produsul fitosanitar deja 
autorizat („produs fitosanitar de 
referinţă”). Dacă este cazul, produsul 
fitosanitar importat primeşte un certificat 
de identitate din partea autorităţii 
competente din statul membru desemnat.
(2) Importatorul unui produs fitosanitar 
solicită un certificat de identitate din partea 
autorităţii competente din statul membru 
desemnat, pentru produsul fitosanitar pe 
care intenţionează să-l importe, înainte de 
a-l importa şi de a-l introduce pe piaţă 
pentru prima dată.
(3) Autoritatea competentă din statul 
membru desemnat decide în termen de 45 
de zile dacă cerinţele menţionate la 
prezentul alineat sunt îndeplinite. În cazul 
în care autoritatea constată că cerinţele 
menţionate la prezentul alineat sunt 
îndeplinite, importatorul primeşte un 
certificat de identitate pentru produsul în 
cauză.
(4) Solicitantul este scutit de obligaţia de a 
furniza informaţiile, rapoartele de testare şi 
studiile necesare autorizării unui produs 
fitosanitar.
(5) Autoritatea competentă care primeşte 
cererea trebuie să solicite autorităţii 
competente din ţara de origine: 
(a) compoziţia exactă a produsului pentru a 
verifica dacă produsul este identic cu 
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produsul fitosanitar deja autorizat în statul 
membru de referinţă şi 
(b) să verifice dacă  produsul este autorizat 
în respectivul stat membru în conformitate 
cu procedura de autorizare prevăzută în 
Directiva 91/414/CEE sau în prezentul 
regulament.   
(6) Produsele din importuri paralele nu pot 
fi reambalate.  
(7) Certificatul de identitate expiră o dată 
cu autorizaţia produsului de referinţă sau 
cu autorizaţia produsului importat în statul 
membru din care este exportat. În cazul în 
care autorizaţia produsului de referinţă 
este retrasă din alte motive decât cele 
referitoare la sănătate sau mediu, 
importatorul poate continua să 
comercializeze produsul importat timp de 
un an de la data retragerii.

Or. es

Justification

Es necesario defender el establecimiento a nivel comunitario de normas claras y estrictas que 
regulen el comercio paralelo a fin de lograr un elevado nivel de armonización, seguridad y 
control. Con vistas a garantizar que el producto importado es idéntico al producto de 
referencia, no se debe autorizar el re-envasado. Por otra parte, es la autoridad competente 
del Estado miembro receptor la encargada de efectuar todo el procedimiento administrativo 
para comprobar que se trata de un producto idéntico y que ha sido previamente autorizado 
en el país exportador.

Justification

The proposed zoning system  undermines the national authorisation and it is not in line with 
the EC principle of proportionality (Article 5 of the EC Treaty) because it is going beyond 
what is necessary to speeding up the decision making process without unnecessary 
duplication of work and ensuring a more harmonised availability of PPPs in the different 
Member States. These objectives can be reached by amending the mutual recognition system 
without the concept of zoning.
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Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 51
Articolul 49a (nou)

Articolul 49a
Importuri paralele

(1) Importatorul unui produs fitosanitar 
trebuie să solicite autorităţii competente din 
statul membru din care importă respectivul 
produs un certificat de identificare. Această 
solicitare trebuie să aibă loc înainte de 
primul import sau înainte de prima 
comercializare a produsului fitosanitar.   
(2) Autoritatea competentă din respectivul 
stat membru trebuie să decidă în decurs de 
45 de zile dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de prezentul articol. În cazul 
îndeplinirii condiţiilor, autoritatea 
eliberează importatorului un certificat de 
competenţă pentru respectivul produs.
(3) Solicitantul este scutit de obligativitatea 
furnizării de informaţii, teste şi rapoarte de 
studiu necesare în vederea obţinerii 
autorizaţiei pentru un produs fitosanitar, 
doar în cazul în care face dovada că:
a) produsul importat este identic cu un  
produs fitosanitar autorizat în statul 
membru importator (produs fitosanitar de 
referinţă) şi 
b) autorizaţia pentru acest produs a fost 
eliberată  în ţara exportatoare în 
conformitate cu o procedură de autorizare 
corespunzătoare celei prevăzute de 
directiva 91/414/CEE sau de prezentul 
regulament şi
c) reambalarea nu influenţează în mod 
nefavorabil starea iniţială a produsului şi 
dezvăluirea mărcii comerciale şi, respectiv, 
a deţinătorului acesteia.
(4) Certificatul de identificare îşi pierde 
valabilitatea odată cu epuizarea produsului 
de referinţă sau expirarea autorizaţiei 
pentru produsul importat în statul membru 
exportator. În cazul în care autorizaţia nu 
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se anulează din motive legate de protecţia 
sănătăţii sau a mediului, importatorului îi 
revine dreptul de vânzare până la epuizare 
a produsului importat. Termenul pentru 
vânzarea până la epuizare începe în 
momentul anulării şi se termină după un 
an.
(5) Statele membre nu au dreptul să 
elibereze certificate de identificare pentru 
produse fitosanitare care conţin substanţe 
candidate la substituire.

Or. de

Justification

Parallelhandel ermöglicht ein vereinfachtes Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel, das 
mit wenigen Kontrollen verbunden ist. Daraus resultiert, dass gerade der Parallelhandel 
dazu genutzt wird, um illegale Produkte (ungeprüft und/oder gefälscht) auf den Markt zu 
bringen. Eine entsprechende Regelung des Parallelhandels durch klare, verbindliche 
Vorschriften ist daher notwendig. Dies erhöht im Pflanzenschutzmittelbereich nicht nur den 
Grad an europaweiter Harmonisierung, sondern auch an Sicherheit und Kontrolle.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 52
Articolul 52 alineatul (2)

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 
este posibil, principiile de bună practică 
ambientală şi de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

Utilizarea corectă presupune, cel puţin:

(i) îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor 
stabilite în conformitate cu articolul 30 şi 
specificate cu privire la etichetare, în 
conformitate cu prevederile privind 
etichetarea de la articolele 61 şi 63 şi cu 
Directiva 1999/45/EC;
(ii) o aplicare în conformitate cu principiile 
de management integrat al speciilor 
dăunătoare, inclusiv a bunelor practici de 
protecţie fitosanitară şi a bunelor practici
ambientale, prin care utilizarea produselor 
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fitosanitare este limitată la un minim 
necesar;
(iii) respectarea Regulamentului (CE) nr. 
396/2005;
(iv) respectarea cerinţelor din directivele 
privind protecţia lucrătorilor;

Or. en

Justification

The definition of proper use should indicate minimum requirements. It should also include the 
need for respecting specific community legislation.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 53
Articolul 56 alineatul (1)

(1) Rapoartele privind testele şi studiile 
beneficiază de regimul de protecţie a datelor 
în condiţiile specificate în prezentul articol.

(1) Rapoartele privind testele şi studiile 
beneficiază de regimul de protecţie a datelor 
în condiţiile specificate în prezentul articol.

Protecţia se aplică rapoartelor de testare şi 
studiilor depuse de solicitanţi într-un stat 
membru în vederea obţinerii unei autorizaţii 
în conformitate cu prezentul regulament 
(denumit, în continuare, „solicitant iniţial”), 
cu condiţia ca aceste rapoarte de testare şi 
studii să fi fost:

Protecţia se aplică rapoartelor de testare şi 
studiilor depuse de solicitanţi într-un stat 
membru în vederea obţinerii unei autorizaţii 
în conformitate cu prezentul regulament 
(denumit, în continuare, „solicitant iniţial”), 
cu condiţia ca aceste rapoarte de testare şi 
studii să fi fost: 

(a) necesare pentru autorizare sau pentru 
modificarea unei autorizaţii spre a permite 
utilizarea produsului pe o altă cultură, sau

(a) necesare pentru autorizare în contextul 
condiţiilor existente sau pentru modificarea 
unei autorizaţii spre a permite utilizarea 
produsului pe o altă cultură.

(b) recunoscute conforme cu principiile de 
bună practică de laborator sau bună 
practică experimentală, în conformitate cu 
cerinţele documentare privind produsele 
fitosanitare menţionate la articolul 8 
alineatul (1) litera (c).
Atunci când sunt protejate, statul membru 
care le-a primit nu poate folosi rapoartele în 
beneficiul altor solicitanţi de autorizaţii 
pentru produse fitosanitare, cu excepţiile 
prevăzute la articolul 59 alineatul (2), sau la 

Atunci când sunt protejate, statul membru 
care le-a primit sau un alt stat membru nu 
poate folosi nici rapoartele şi nici un 
rezumat al acestora în beneficiul altor 
solicitanţi de autorizaţii pentru produse 
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articolul 77. fitosanitare, cu excepţiile prevăzute la 
articolul 59 alineatul (2), sau la articolul 77.

Perioada de protejare a datelor este de zece 
ani cu începere de la data primei autorizări 
în statul membru respectiv, excepţie făcând 
cazurile menţionate la alineatul (2), articolul 
59 sau articolul 77. În cazul produselor 
fitosanitare aflate sub incidenţa articolului 
46, această perioadă se prelungeşte la 12 ani.

Perioada de protejare a datelor este de zece 
ani cu începere de la data primei autorizări 
în statul membru respectiv, excepţie făcând 
cazurile menţionate la alineatul (2), articolul 
59 sau articolul 77. În cazul produselor 
fitosanitare aflate sub incidenţa articolului 
46, această perioadă se prelungeşte la 12 ani.

Studiile necesare exclusiv în scopul 
reînnoirii sau revizuirii unei autorizaţii nu se 
protejează.

Studiile necesare exclusiv în scopul 
reînnoirii sau revizuirii unei autorizaţii se 
protejează timp de cinci ani după expirarea 
perioadei menţionate la al patrulea 
paragraf.

Or. de

Justification

Pflanzenschutzmittel müssen alle 7 bis 10 Jahre neu beurteilt und zugelassen werden, dazu 
werden neue Datensätze verlang. Um diese neuen Datenanforderungen erfüllen zu können, 
müssen die Zulassungsinhaber hohe Investitionen tätigen. Bei geringfügig verwendeten 
Pflanzenschutzmitteln können eine erneute Zulassung und die damit verbundenen 
Investitionskosten dazu führen, dass diese Produkte nicht mehr angeboten werden, wenn kein 
ausreichender Schutz für die erforderlichen Daten sichergestellt wird.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 54
Articolul 56 alineatul (1) al cincilea paragraf

Studiile necesare exclusiv în scopul 
reînnoirii sau revizuirii unei autorizaţii nu se 
protejează.

Studiile prezentate în scopul reînnoirii sau 
revizuirii unei autorizaţii nu se protejează,  
cu excepţia situaţiei în care acestea sunt 
necesare în vederea modificării legislaţiei.

Or. es

Justification

La propuesta de la Comisión constituye un avance muy importante respeto de la situación en 
vigor con vistas a garantizar la viabilidad de las medianas y pequeñas empresas europeas. 
La enmienda pretende aportar mayor claridad al contenido de la misma.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 55
Articolul 56 alineatul (2) litera (ba) (nouă)
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(ba) în cazul creării unei situaţii de 
monopol.

Or. es

Justification

El nuevo reglamento debería prever disposiciones especiales para evitar situaciones de 
monopolio en el mercado de los productos fitosanitarios.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 56
Articolul 56 alineatul (3)

(3) Regimul de protecţie a datelor menţionat 
la alineatul (1) se acordă numai dacă 
solicitantul iniţial a cerut un astfel de regim 
la data depunerii dosarului şi a furnizat 
statului membru în cauză informaţiile de mai 
jos, pentru fiecare raport de testare şi studiu:

(3) Regimul de protecţie a datelor menţionat 
la alineatul (1) se acordă numai dacă 
solicitantul iniţial a cerut un astfel de regim 
la data depunerii dosarului sau a unor 
informaţii suplimentare şi a furnizat statului 
membru în cauză informaţiile de mai jos, 
pentru fiecare raport de testare şi studiu:

(a) dovada conform căreia rapoartele privind 
testele şi studiile depuse au fost necesare 
pentru prima autorizare sau pentru 
modificarea autorizaţiei acordate pentru un 
produs fitosanitar; 

(a) dovada conform căreia rapoartele privind 
testele şi studiile depuse au fost necesare 
pentru prima autorizare sau pentru 
modificarea, reînnoirea sau revizuirea
autorizaţiei acordate pentru un produs 
fitosanitar;

(b) confirmarea ne-expirării oricărei 
perioade de protecţie a datelor eventual 
acordată pentru rapoartele privind testele sau 
studiile în cauză.

(b) confirmarea ne-expirării oricărei 
perioade de protecţie a datelor eventual 
acordată pentru rapoartele privind testele sau 
studiile în cauză.

Or. de

Justification

Moderater Datenschutz von fünf Jahren für Studien, die für die Erneuerung einer Zulassung 
nach zehn Jahren notwendig sind.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 57
Articolul 56 alineatul (3) litera (a)

(a) dovada conform căreia rapoartele privind (a) dovada conform căreia rapoartele privind 
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testele şi studiile depuse au fost necesare 
pentru prima autorizare sau pentru 
modificarea autorizaţiei acordate pentru un 
produs fitosanitar;

testele şi studiile depuse au fost necesare 
pentru prima autorizare sau pentru 
modificarea autorizaţiei acordate pentru un 
produs fitosanitar sau ca urmare a 
modificării legislaţiei;

Or. es

Justification

La propuesta de la Comisión Europea constituye un avance muy importante respeto de la 
situación en vigor con vistas a garantizar la viabilidad de las medianas y pequeñas empresas 
europeas. La enmienda pretende aportar mayor claridad al contenido de la misma.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 58
Articolul 56 alineatul (3a) (nou)

(3a) Statele membre protejează, în 
conformitate cu articolul 35 alineatul (2), 
produsele fitosanitare de pe teritoriul 
fiecărei zone definite în anexa I, sau 
autorizează, prin recunoaştere reciprocă în 
conformitate cu articolul 40 şi cu alineatele 
(1), (2) şi (3) din prezentul articol, 
informaţiile necesare autorizării în statul 
membru care examinează cererea.    
Regimul de protecţie a datelor este valabil 
începând cu data autorizării în respectivul 
stat membru.

Or. de

Justification

Mit dem nach Zonen eingeteilten Zulassungssystem sollen in allen Mitgliedstaaten die Daten 
geschützt werden.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 59
Articolul 56 alineatul (3a) (nou)

(3a). În cazul în care statul membru 
consideră că se poate crea o situaţie de 
monopol, dacă solicitantul potenţial şi 
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titularul sau titularii autorizaţiilor 
corespunzătoare produselor fitosanitare, 
care conţin aceiaşi substanţă activă sau 
acelaşi agent fitoprotector sau sinergic, nu 
pot ajunge la un acord privind utilizarea în 
comun a rapoartelor de testare şi a studiilor 
efectuate pe animale vertebrate, solicitantul 
potenţial sesizează autorităţii acest fapt.      
Cele două părţi convin, totuşi, asupra 
instanţelor competente, în scopul aplicării 
dispoziţiilor de la cel de al doilea paragraf.

Or. es

Justification

El nuevo Reglamento debería prever disposiciones especiales para evitar situaciones de 
monopolio en el mercado de los productos fitosanitarios.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 60
Articolul 56 alineatul (3b) (nou)

(3b) Durata de protecţie menţionată la 
alineatul (1) se prelungeşte în cazul 
autorizaţiilor pentru aplicaţii minore, după 
cum urmează: 
a) cu un an în cazul în care solicitantul 
iniţial înregistrează trei utilizări minore în 
decurs de şapte ani de la prima autorizare, 
sau    
b) cu trei ani în cazul în care solicitantul 
iniţial înregistrează şase utilizări minore în 
decurs de şapte ani de la prima autorizare, 
sau   
c) cu cinci ani în cazul în care solicitantul 
iniţial înregistrează cel puţin nouă utilizări 
minore în decurs de şapte ani de la prima 
autorizare.   
Regimul de protecţie a datelor menţionat la 
alineatul (1) este valabil şi pentru părţi 
terţe care prezintă rapoarte privind testele 
şi studiile în scopul autorizării pentru 
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aplicaţii minore.

Or. de

Justification

Für Einsatzgebiete für Pflanzenschutzmittel von geringfügigem Umfang bzw. geringer 
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, für die keine ausreichenden Bekämpfungsverfahren 
existieren oder für die die zugelassenen Pflanzenschutzmittel keine ausreichende 
Problemlösung gewährleisten, müssen für die Antragsteller finanzielle Anreize geschaffen 
werden, damit diese sich in den Lückenindikationen engagieren. Insbesondere im 
ökologischen Landbau sowie im Obstanbau bestehen Lückenindikationen, die geschlossen 
werden müssen, um die Existenz dieser Verwender zu sichern.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 61
Articolul 62 alineatul (1) primul paragraf

(1) Etichetarea produselor fitosanitare 
respectă cerinţele specificate într-un 
regulament adoptat în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 76 
alineatul (2).

(1) Statele membre stabilesc prevederi 
referitoare la conţinutul instrucţiunilor de 
utilizare de pe eticheta produselor 
fitosanitare şi se asigură că acestea 
corespund cerinţelor specificate într-un 
regulament adoptat în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 76 
alineatul (2).

Or. pl

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 62
Articolul 65 alineatul (1)

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

Pentru a asigura respectarea prezentului 
regulament, statele membre efectuează 
controale oficiale. Astfel de controale includ 
verificări la ferme, în vederea asigurării 
respectării restricţiilor de utilizare. Statele 
membre 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.

Or. en
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Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 63
Articolul 74

În conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (2), Comisia poate
adopta sau modifica documente tehnice sau 
orientative destinate aplicării prezentului 
regulament. 

În conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (2), Comisia, un stat 
membru sau un stat membru al unei zone 
pot adopta sau modifica documente tehnice 
sau orientative destinate aplicării prezentului 
regulament.

Comisia poate cere Autorităţii să elaboreze 
sau să contribuie la elaborarea acestor 
documente orientative.

Comisia poate cere Autorităţii să elaboreze 
sau să contribuie la elaborarea acestor 
documente orientative.

Or. pl

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 64
Anexa II punctul 3.6.

3.6. Impactul asupra sănătăţii omului 3.6. Impactul asupra sănătăţii omului 

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 suficient de mare, 
luându-se în consideraţie atât tipul şi 
gravitatea efectelor, cât şi vulnerabilitatea 
unor grupuri specifice de populaţie. 

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 suficient de mare, 
luându-se în consideraţie atât tipul şi 
gravitatea efectelor, cât şi vulnerabilitatea 
unor grupuri specifice de populaţie. 

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de 
genotoxicitate de nivel superior efectuate în 
conformitate cu cerinţele documentare 
formulate pentru substanţele active şi 
produsele fitosanitare şi a celorlalte date şi 
informaţii disponibile, acestea nu sunt 
clasificate, în conformitate cu prevederile 
directivei 67/548/CEE, ca mutageni de 
categoria 1 sau 2, cu excepţia cazului în 
care expunerea omului la acţiunea 
respectivei substanţe active din compoziţia 
unui produs fitosanitar este, în condiţiile de 

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, în urma unei examinări în 
conformitate cu principiile uniforme 
rezultă faptul că utilizatorii, muncitorii, 
trecătorii şi consumatorii sunt protejaţi 
suficient în cazul unei utilizări 
reprezentative a cel puţin unui produs 
fitosanitar, în conformitate cu condiţiile de 
utilizare recomandate.
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utilizare realiste propuse, neglijabilă.
3.6.3. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de 
carcinotoxicitate efectuate în conformitate 
cu cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, 
acestea nu sunt clasificate, în conformitate 
cu prevederile directivei 67/548/CEE, drept 
carcinogeni de categoria 1 sau 2, cu 
excepţia cazului în care expunerea omului 
la acţiunea respectivei substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă. 
3.6.4. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de toxicitate 
reproductivă efectuate în conformitate cu 
cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, 
acestea nu sunt clasificate, în conformitate 
cu prevederile directivei 67/548/CEE, drept 
toxice pentru reproducere de categoria 1 
sau 2, cu excepţia cazului în care 
expunerea omului la acţiunea respectivei 
substanţe active din compoziţia unui 
produs fitosanitar este, în condiţiile de 
utilizare realiste propuse, neglijabilă. 
3.6.5. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării în conformitate cu 
unele indicaţii orientative recunoscute la 
nivel comunitar sau internaţional, sunt 
considerate drept lipsite de efecte nocive 
asupra sistemului endocrin cu relevanţă 
toxicologică la om, cu excepţia cazului în 
care expunerea omului la acţiunea 
respectivelor substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă.

Or. de
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Justification

Nach Artikel 4 müssen die Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne zur Verringerung der 
Risiken und Abhängigkeiten von Pestiziden erstellen. Dazu gehören auch Maßnahmen und 
Zeitpläne zur Verringerung des Risikos, dies sollte in diesem Absatz aufgegriffen werden. Die 
Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln nur nach ihren Eigenschaften und Bestandteilen zu 
beurteilen, ohne dabei die tatsächliche Verwendung und Exposition zu beachten, läßt kein 
vollständiges Urteil über deren Risiken zu.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 65
Anexa II punctul 3.7.2.

3.7.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă nu sunt considerate drept substanţe 
persistente, bioacumulatoare şi toxice 
(PBT).

eliminat

O substanţă care îndeplineşte toate 
criteriile specificate în secţiunile care 
urmează este o substanţă PBT.
3.7.2.1. Persistenţa:
Substanţele active îndeplinesc 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 mediu se bazează 
pe datele privind perioada de înjumătăţire 
colectate în condiţii adecvate, descrise de 
solicitant.
3.7.2.2. Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
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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. 
3.7.2.3. Toxicitatea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
toxicitate atunci când: 
– concentraţia fără efecte observate pe 
termen lung (CFEO) pe speciile de apă de 
mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 
mg/l, sau
– substanţa activă este clasificat drept 
carcinogenă (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.

Or. de

Justification

Siehe Änderungsantrag zu Anhang II Absatz 3.6.2.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 66
Anexa II punctul 3.7.3.

3.7.3. Substanţele active nu sunt 
considerate conforme cu articolul 4 în 
cazul în care sunt foarte persistente şi 
foarte bioactive (vPvP).

eliminat

O substanţă care îndeplineşte toate 
criteriile specificate în secţiunile care 
urmează este o substanţă PBT.
3.7.3.1. Persistenţa:
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
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persistenţă 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. Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 
5000.

Or. de

Justification

Siehe Änderungsantrag zu Anhang II Absatz 3.6.2.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 67
Anexa II punctul 3.8.2.

3.8.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării în conformitate cu 
unele indicaţii orientative recunoscute la 
nivel comunitar sau internaţional, sunt 
considerate drept lipsite de efecte nocive 
asupra sistemului endocrin cu relevanţă 
toxicologică la speciile necombătute, cu 
excepţia cazului în care expunerea acestora 
la acţiunea respectivelor substanţe active 
din compoziţia unui produs fitosanitar este, 
în condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă.

eliminat

Or. de

Justification

Es gibt keine wissenschaftlichen Gründe dafür, dass Wirkungen in Richtung einer endokrinen 
Disruption anders behandelt werden sollten als andere toxikologische Wirkungen. Die 
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toxikologischen Wirkungen, die sich in endokriner Disruption äußern, sind bereits durch 
Expositionshöchstwerte geregelt, die als unbedenklich für Mensch und Umwelt gelten. Die 
endokrine Disruption sollte kein undifferenziertes Kriterium für den Ausschluss von 
Wirkstoffen sein.

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 68
Anexa II punctul 3.9 alineatul (1a)

O substanţă activă nu este aprobată dacă 
este o substanţă periculoasă prioritară în 
conformitate cu legislaţia comunitară sau 
tratatul internaţional ratificat de Uniunea 
Europeană. Aprobările substanţelor active 
deja aprobate sunt verificate în termen de 
un an de la adoptarea legislaţiei în cauză 
sau de la ratificarea tratatului. 

Or. en

Justification

The proposed Daughter Directive to the Water Framework Directive (COM(2006) 397, 
2006/0129 (COD)) refers to the revisions of the Directive 91/414 when it comes to measures 
to reduce contamination of water with pesticides. This amendment ensures, that active 
substances that cause problems in the water management are not authorised.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 69
Anexa II punctul 4

4. Criterii de aprobare a substanţelor 
susceptibile de înlocuire:

4. Criterii de aprobare a substanţelor 
susceptibile de înlocuire:

Substanţele active sunt aprobate ca substanţe 
susceptibile de înlocuire, în conformitate cu 
articolul 24, atunci când:

Substanţele active sunt aprobate ca substanţe 
susceptibile de înlocuire, în conformitate cu 
articolul 24, atunci când:

– 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 susceptibile 
de înlocuire aprobate;

- pe baza evaluării testelor de genotoxicitate 
de nivel superior efectuate în conformitate 
cu cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, 
acestea nu sunt clasificate, în conformitate 
cu prevederile directivei 67/548/CEE, ca 
mutageni de categoria 1 sau 2, cu excepţia 
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cazului în care expunerea omului la 
acţiunea respectivei substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă, sau

– satisface două dintre criteriile definitorii 
ale substanţelor PBT;

- pe baza evaluării testelor de 
carcinotoxicitate efectuate în conformitate 
cu cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, 
acestea nu sunt clasificate, în conformitate 
cu prevederile directivei 67/548/CEE, drept 
carcinogeni de categoria 1 sau 2, cu 
excepţia cazului în care expunerea omului 
la acţiunea respectivei substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă, sau

– există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice care, în combinaţie 
cu modurile tipice de utilizare/expunere, 
conduc la situaţii în care utilizarea lor ar 
continua să fie îngrijorătoare chiar dacă s-
ar adopta măsuri foarte severe de reducere 
a riscurilor (cum ar fi suplimentarea 
echipamentului personal de protecţie sau 
zonele tampon de mari dimensiuni);

- pe baza evaluării testelor de toxicitate 
reproductivă efectuate în conformitate cu 
cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlalte date şi informaţii disponibile, 
acestea nu sunt clasificate, în conformitate 
cu prevederile directivei 67/548/CEE, drept 
toxice pentru reproducere de categoria 1 
sau 2, cu excepţia cazului în care 
expunerea omului la acţiunea respectivei 
substanţe active din compoziţia unui 
produs fitosanitar este, în condiţiile de 
utilizare realiste propuse, neglijabilă, sau

– conţin o proporţie semnificativă de 
izomeri inactivi.

- nu sunt considerate drept substanţe 
persistente, bioacumulatoare şi toxice 
(PBT).
O substanţă care îndeplineşte toate cele trei 
criterii specificate în secţiunile care 
urmează este o substanţă PBT.
a) Persistenţa
Substanţele active îndeplinesc 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
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– 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 mediu se bazează 
pe datele privind perioada de înjumătăţire 
colectate în condiţii adecvate, descrise de 
solicitant.
b) Bioacumularea
Substanţele active 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.
c) Toxicitatea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
toxicitate atunci când:
– concentraţia fără efecte observate pe 
termen lung (CFEO) pe speciile de apă de 
mare sau apă dulce este mai mare de 0,01 
mg/l, sau
– substanţa activă este clasificat drept 
carcinogenă (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 sau
- în cazul unei substanţe este foarte 
persistente şi foarte bioactive (vPvP).
O substanţă care îndeplineşte ambele 
criterii specificate în secţiunile care 
urmează este o substanţă PBT.
a) Persistenţa



AM\656768RO.doc 37/37 PE 386.430v01-00

RO

O substanţă activă îndeplineşte criteriul de 
persistenţă 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.
b) Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 
5000.

Or. de

Justification

Übernommen aus den Punkten 3.6 und 3.7 des Anhang II.
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