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EXPLANATORY MEMORANDUM

Context of the proposal1)

110 (a) Grounds for and objectives of the proposal

On 26 July 2001, the Commission submitted a progress report to Council and 
Parliament on the functioning of Directive 91/414/EEC [COM(2001) 444].
The report highlighted a number of areas where the Directive could be 
improved.

The Commission concluded in its report that reform of the current legislation 
was necessary in order to achieve the following:

reinforce the high level of protection of human health and the –
environment,

improve functioning of the internal market,–

maintain and enhance the competitiveness of the EU chemical industry,–

harmonise availability of plant protection products between farmers in –
different Member States,

increase transparency,–

avoid repetition of animal testing,–

update the procedures in particular to take account of the creation of the –
European Food Safety Authority,

define the role of the European Food Safety Authority.–
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120 (b) General context

Both Council and the European Parliament, in reacting to the progress report, 
called on the Commission to bring forward proposals to amend the Directive.

The Council moreover called the Commission inter alia to consider rules in 
order to:

avoid repetition of testing on vertebrates–

protect non-professional users–

present criteria for approval of active substances–

further strengthen the rules for substances with a very hazardous profile–

introduce a simplified procedure for low risk substances and products.–

The European Parliament stressed also aspects such as:

the principle of comparative assessment and substitution–

exclusion of substances with a very hazardous profile–

increased transparency–

improvement of mutual recognition by introducing product authorisation –
zones.

Both the European Parliament and the Council called the Commission to 
propose a thematic strategy for the sustainable use of pesticides and to make 
further progress on establishing maximum residue levels.
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130 (c) Existing provisions in the area of the proposal

The Community regulatory framework concerning plant protection products 
includes:

(1) Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing on the 
market of plant protection products which intends to prevent risks at 
source through a very comprehensive risk assessment procedure of each 
active substance and the products containing the substance, before they 
can be authorised for marketing and use.

(2) Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the 
placing on the market and use of plant protection products containing 
certain active substances, which provides for a list of substances which 
have been banned in the EU and which may not be included in plant 
protection products.

(3) Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the 
Council on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed 
of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC 
which sets maximum residue levels (MRLs) of active substances in 
agricultural produce, thus intending to limit the risks to consumers. In 
addition, monitoring the respect of MRLs is an important tool to assess 
whether farmers have correctly applied the instructions and restrictions 
outlined in the authorisations of plant protection products.

(4) Together with this proposed Regulation, a proposal is presented for a 
Directive of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for Community action to achieve a sustainable use of 
pesticides. It intends to cover the use and distribution phase in so far as 
they are not addressed in the current proposal.
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140 (d) Consistency with other policies

In preparing its proposal the Commission has taken into account key –
elements of the Lisbon strategy in order to extend and deepen the single 
market, to ensure open and competitive markets inside and outside 
Europe, to encourage and stimulate investment in research, development 
and innovation within the EU and to improve regulation and cut red-
tape.

The Commission has been careful to avoid duplication of the provisions –
of other legislation, while avoiding loopholes and ensuring that 
necessary information is made available to other sectors.

Certain aspects concerning use and distribution of plant protection–
products are covered by the proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council establishing a framework for Community 
action to achieve a sustainable use of pesticides.

Coherence with the legislation on setting maximum residue limits has –
been ensured.

The proposal will also ensure coherence with two recently adopted –
Regulations:

• Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 on official controls.

• Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of 
the Council of 28 January 2002 laying down the general principles 
and requirements of food law, establishing the European Food 
Safety Authority and laying down procedures in matters of food 
safety.

The proposed provisions are in line with the principles of Regulation –
(EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council 
regarding public access to European Parliament, Council and 
Commission documents.

Consultation of interested parties and impact assessment2)

(a) Consultation of interested parties
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211 Consultation methods, main sectors targeted and general profile of 
respondents

Following the presentation of the Commission's progress report, there was a 
wide consensus on the need for reform. Both the Council and the European 
Parliament clearly favoured development of more effective mechanisms and 
procedures, to strengthen the criteria for acceptance of substances and 
products and to ensure that they would be used more safely. Industry 
welcomed the reflection on more effective evaluation and authorisation 
procedures. Industry also expressed interest that any new rules on data 
protection should keep a fair balance between the interests of research and 
generic companies. Environmental non-governmental organisations (NGOs) 
and consumer organisations were strongly supportive of the need for change, 
in particular to increase transparency and to strengthen the criteria for 
acceptance of active substances.

The Commission organised a brainstorming meeting with Member States on 
27 February 2002 in which a number of areas were identified as requiring 
discussion and possible amendment.

The Commission subsequently organised a workshop with the Presidency in 
Corfu in July 2002. Member States, Accession countries, the European 
Parliament and NGOs were invited to participate, to prepare background 
papers on each of the topics identified and to suggest other topics important to 
them.

The report of the workshop formed the basis for further discussions.

The Commission organised a further meeting with stakeholders in Brussels on 
30 January 2004.

The objectives of this meeting were (i) to report back to stakeholders on the 
orientations of the Commission in handling all of the topics discussed at Corfu, 
(ii) to exchange views on a possible compromise approach to data protection 
and on centralisation of the system for authorisation of plant protection 
products and (iii) inform stakeholders on planned next steps in the process.
Also the status and plans for the Thematic Strategy on the Sustainable Use of 
Pesticides were discussed.

The Commission consulted stakeholders again by mail on 18 April 2005 on a 
first draft proposal and a draft impact assessment on which written 
contributions were made.

From 10 March to 10 May 2005 the Commission carried out an Interactive 
Policy Making consultation with the general public.

A further consultation on the impact assessment was organised at a meeting 
with stakeholders on 25 January 2006.

Among the stakeholders consulted were:

AUDACE (Association of Users and Distributors of AgroChemicals in 
Europe)

BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs)

BUAV (British Union Against Vivisection)

CEFIC (European Chemical Industry Council)
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212 Summary of responses and how they have been taken into account.

A large number of comments were received. The input from stakeholders was 
considered when preparing the final proposal.

The following are the main points that were raised and comments considered 
as follows:

Mutual recognition of authorisations: there was no consensus on the best 
approach for further harmonization of authorisation of plant protection 
products. Some stakeholders are opposed because they fear that local 
conditions can not be taken into account sufficiently, whilst other stakeholders 
would be in favour of a fully centralized authorisation system. The proposed 
system is a compromise between the current situation and a fully centralised 
authorisation. It should avoid unnecessary duplication of work, speed up 
decision making and ensure a more harmonized availability of plant protection 
products in the different Member States.

Data protection and data sharing: Member States complain that the current 
system is too complicated and a major administrative burden. The research 
industry complains that the data protection period is too short and that it 
should be extended to all data; data sharing is accepted but only for data 
involving vertebrate animals. The generic industry complains that no fair 
competition is possible because of data protection, in particular at the 10 year 
review of an active substance. It is proposed to simplify the system. Data 
protection for 10 years after the first authorisation is maintained. Provisions on 
data protection at review of an active substance are removed.

Comparative assessment: The European Parliament, some Member States and 
Environmental and Consumer organisations are very much in favour. Other 
Member States, industry and farmer organisations are against because they 
fear that the availability of products will be reduced with subsequent problems 
to deal with pest resistance; they prefer the principle to be applied at farmer 
level. The proposed system provides that certain active substances are 
identified as candidates for substitution and that Member States have to apply 
comparative assessment and substitution when authorizing plant protection 
products. The problem of development of resistance will have to be 
considered before substituting a product.

Criteria for approval of active substances: most stakeholders agree that criteria 
have to be established but do not necessarily agree on the criteria themselves.
Such criteria are established in an annex of the proposal, taking into account 
the high level of protection of human and animal health and of the 
environment requested by the European Parliament and the Council. The 
establishment of criteria will also enable industry to take an informed decision 
before investing in the development of new active substances or to support the 
renewal of approval of existing active substances.

Provisional authorisations: industry and some Member States do not agree 
with the abolishment of provisional authorisations. The principle of provisional 
authorisation is however incompatible with Regulation (EC) No 396/2005 
which establishes a harmonised Community system for establishing MRLs.
Moreover the strict deadlines introduced for assessing an active substance will 
substantially reduce the period for decision making, which will compensate for 
the abolishment of provisional authorisations. In addition Member States must 
already start to evaluate applications for authorisation of plant protection 
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(b) Collection and use of expertise

229 Internal and external expertise was used to contribute to the impact 
assessment.

230 (c) Impact assessment

The Commission carried out an impact assessment listed in the Work 
Programme, whose report is accessible on
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm.

For each of the main measures proposed, three to five options have been 
examined with regard to their economic and social impacts and their impacts 
on health and the environment.

I. Provisional authorisations

II. Mutual recognition

III. Comparative assessment

IV. Data protection

V. Informing neighbours of the use of plant protection products.

Legal elements of the proposal3)
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305 (a) Summary of the proposed action

The proposed Regulation replaces Directive 91/414/EEC concerning the 
placing of plant protection products on the market and repeals Council 
Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant 
protection products containing certain active substances. In a nutshell, it 
consists of the following elements:

Establishment at EU level of a positive list of active substances, –
safeners, synergists and a negative list of co-formulants

Authorisation of plant protection products at Member State level–

Compulsory mutual recognition of authorisations in Member States –
belonging to the same authorisation zone

Comparative assessment and substitution of products containing –
substances identified as candidates for substitution

Specific provisions for basic substances or products containing –
substances of low concern

Detailed rules on data protection and transparency–

Provisions on packaging, labelling and advertising–

Obligation to keep records and to carry out controls–

Establishment of criteria for approval of active substances, safeners or –
synergists

310 (b) Legal basis

Article 37(2) and Article 152(4)(b)

320 (c) Subsidiarity principle

The subsidiarity principle applies insofar as the proposal does not fall under 
the exclusive competence of the Community.

The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the Member 
States for the following reason(s).

321 Action by Member States only could lead to different levels of protection for 
human and animal health and for the environment. Recommendations or self-
regulations would not guarantee a sufficient level of protection of human 
health or the environment.

It could also risk creating additional burden to industry when different 
requirements would apply. Competition conditions between farmers would be 
unequal if availability of plant protection products is very diverse.
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Community action will better achieve the objectives of the proposal for the 
following reason(s):

324 Only Community action can lead to improvement of the completion of the 
internal market for plant protection products.

325 The large difference in authorisation of existing active substances shows that 
without further harmonisation the protection levels in Member States may 
vary a lot.

327 A positive list of about 500 active substances needs to be managed. This 
requires a harmonised and centralised approach.

The proposal therefore complies with the subsidiary principle.

(d) Proportionality principle

The proposal complies with the proportionality principle for the following 
reason:

331 The proposal fully harmonizes the approval of active substances but leaves it 
to Member States to authorise plant protection products taking into account 
harmonised criteria and national conditions.

332 The administrative and financial burden is reduced because of:

the provision of strict deadlines for decisions at all levels, thus increasing –
predictability and improving access to the market

increased worksharing at Member State level for assessing applications –
for authorisation.

(e) Choice of instruments

341 Proposed instruments: Regulation.

342 Other means would not be adequate for the following reason:

The instrument of a Regulation is justified because it ensures that the 
provisions are implemented at the same time and in the same way in all 25 
Member States, reducing as well administrative burden and ensuring clarity for 
the economic actors.

Budgetary implication4)
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401 The Community may make a financial contribution up to 100% to the establishment of 
a harmonised policy and system.

The appropriations required for the above measures shall be authorised each financial 
year as part of the budgetary procedure.

DG SANCO shall recruit 2 staff for the implementation of the control measures.

Additional information5)

520 (a) Simplification

The recast and replacement of Directive 91/414/EEC by a Regulation was 
foreseen in the Simplification Rolling Programme of the Communication of the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions - Implementing the 
Community Lisbon programme - A strategy for the simplification of the 
regulatory environment [COM(2005) 535].

The proposal fully implements the objectives of clarifying and improving 
legibility of legislation and reducing administrative costs.

Replacing Directive 91/414/EEC by a Regulation brings clear benefits for the 
Member States, which will no longer have to transpose approval of substances 
into national legislation. Stakeholders will also benefit from clearer criteria in 
the legislation and the fact that the Regulation will significantly shorten the 
approval time for active substances by providing strict deadlines within which 
the process must be completed.

Administrative procedures for authorisation of plant protection products are 
simplified. The impact of the new mutual recognition rules applicable to the 
three zones is positive for public authorities leading to better streamlining, 
increased efficiency and faster administrative procedures. The new rules on 
data protection are clear and reduce the administrative burden for industry and 
public authorities.

For industry, obligatory zonal mutual recognition will bring benefits of 
administative and procedural simplification. The deadlines to grant 
authorisations are much shorter.

Farmers will obtain a quicker and more harmonised availability of plant 
protection products.

The proposal is included in the Commission's Work and Legislative 
Programme under the reference 2003/SANCO/61.
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520 (b) Repeal of existing legislation

The adoption of the proposal will lead to the repeal of existing legislation.

560 (c) European Economic Area

The proposed act concerns an EEA matter and should therefore extend to the 
European Economic Area.
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1 OJ L 230, 19.8.1991, p. 1. Directiva, astfel cum a fost modificată ultima dată prin ...
2 COM(2001) 444.
3 JO L 33, 8.2.1979, p. 36. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 158, 30.4.2005, p. 7), versiunea 
corectată în OJ L 229, 26.6.2004.

2006/0136 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37 alineatul 
(2) şi articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Directiva 91/414/EEC a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piaţă1 a 
produselor fitosanitare reglementează produsele fitosanitare şi substanţele active pe 
care le conţin acestea;

(2) În concluziile lor cu privire la raportul asupra stadiului de avansare2 a programului de 
evaluare a substanţelor active prezentat de Comisie în conformitate cu Directiva 
91/414/CEE, Parlamentul European şi Consiliul au cerut Comisiei revizuirea directivei 
şi abordarea unor chestiuni;

(3) În lumina experienţei acumulate prin aplicarea Directivei 91/414/EEC şi a progreselor 
ştiinţifice şi tehnice recente, este necesar ca Directiva 91/414/EEC să fie înlocuită.

(4) În scopul simplificării, noul act abrogă, de asemenea, şi Directiva 79/117/EEC a 
Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piaţă a unor 
produse fitosanitare conţinând unumite substanţe active3.

(5) În scopul simplificării aplicării sale şi al asigurării coerenţei legislaţiei în toate statele 
membre, noul act trebuie să aibă forma unui regulament.

(6) Producţia vegetală ocupă un loc important în cadrul Comunităţii. Utilizarea produselor 
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4 JO L 31, 01.02.02, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 4).

fitosanitare constituie unul dintre mijloacele cele mai importante de protejare a plantelor 
şi produselor vegetale împotriva organismelor dăunătoare, inclusiv buruienile, şi de 
îmbunătăţire a producţiei agricole.

(7) Produsele fitosanitare pot să aibă şi efecte negative asupra producţiei vegetale. 
Utilizarea lor poate implica riscuri şi pericole pentru om, animale şi mediu, mai ales dac
ă sunt introduse pe piaţă fără să fi fost testate şi autorizate oficial şi dacă sunt utilizate 
incorect. În consecinţă, se impune adoptarea unor norme unitare privind introducerea 
pe piaţă a produselor fitosanitare.

(8) 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 grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este necesară
aplicarea principiului prudenţei şi, în virtutea acestuia, industria trebuie să dovedească
faptul că produsele fabricate şi introduse pe piaţă nu afectează în mod negativ sănătatea 
omului sau mediul.

(9) În compoziţia produselor fitosanitare trebuie incluse numai substanţele cu utilitate 
demonstrată pentru producţia vegetală şi care nu exercită efecte nocive previzibile 
asupra sănătăţii omului sau a animalelor sau nu afectează în mod inacceptabil mediul. 
Pentru a obţine acelaşi nivel de protecţie în toate statele membre, decizia cu privire la 
acceptabilitatea sau inacceptabilitatea acestor substanţe trebuie să fie luată la nivel 
comunitar.

(10) În scopul garantării previzibilităţii, eficienţei şi coerenţei, se impune elaborarea unei 
proceduri detaliate de aprobare a substanţelor active. Este necesar să se specifice 
informaţiile pe care părţile interesate trebuie să le prezinte în vederea aprobării substan
ţelor. Având în vedere volumul de muncă pe care îl presupune procedura de aprobare, 
este de dorit ca aceste informaţii să fie evaluate de un stat membru acţionând în calitate 
de raportor comunitar. Pentru asigurarea unei evaluări coerente, este necesar ca 
Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară , instituită în temeiul articolului 22 
din Regulamentul (EC) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 
ianuarie 2002, care stabileşte cerinţele şi principiile generale ale legislaţiei alimentare, 
instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară şi defineşte proceduri în 
materie de siguranţă alimentară4 (denumită, în continuare, Autoritatea) să efectueze un 
studiu ştiinţific independent. Trebuie precizat că Autoritatea evaluează riscurile, în timp 
ce Comisia trebuie să le gestioneze şi să adopte decizii finale cu privire la substanţele 
active. Trebuie formulate prevederi care să asigure transparenţa procesului de evaluare. 

(11) Din raţiuni de ordin etic, substanţele active sau produsele fitosanitare nu trebuie 
evaluate pe baza unor teste sau studii care implică administrarea deliberată a acestora la 
om, în scopul determinării unui nivel la care nu produc efecte observabile asupra fiinţei 
umane. În aceeaşi ordine de idei, studiile toxicologice efectuate pe fiinţe umane nu 
trebuie utilizate în vederea coborârii limitelor de siguranţă la substanţele active sau la 
produsele fitosanitare. 
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(12) Pentru ca substanţele active să fie aprobate cu mai multă celeritate, este necesar să se 
stabilească termene stricte pentru diferitele faze ale procedurii.

(13) Pentru garantarea siguranţei, perioada pentru care se emit aprobări în cazul substanţelor 
active trebuie să fie limitată în timp. Perioada de valabilitate a aprobării trebuie să fie 
proporţională cu eventualele riscuri inerente utilizării unor astfel de substanţe. Toate 
deciziile privind reînnoirea aprobării trebuie luate ţinând cont de experienţa acumulată
prin utilizarea efectivă a produselor fitosanitare conţinând substanţele în cauză, precum 
şi de toate progresele ştiinţifice şi tehnice. După prima reînnoire, aceste substanţe nu 
mai trebuie revizuite decât dacă există indicii că au încetat să mai fie în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului regulament.

(14) Este necesar să se prevadă posibilitatea de a modifica sau revoca aprobarea dată pentru 
o substanţă activă atunci când aceasta încetează să mai îndeplinească criteriile de 
aprobare.

(15) Evaluarea unei anumite substanţe active poate pune în evidenţă faptul că utilizarea sa 
implică mai puţine riscuri decât aceea a altor substanţe. Pentru a promova includerea 
unor astfel de substanţe în compoziţia produselor fitosanitare, este oportun să se 
procedeze la identificarea lor şi la facilitarea introducerii pe piaţă a produselor 
fitosanitare care le conţin.

(16) Unele substanţe, care nu sunt utilizate în mod preponderent ca produse fitosanitare, se 
pot dovedi utile pentru protejarea plantelor, însă solicitarea unei aprobări poate 
prezenta , în cazul lor, un interes economic limitat. În consecinţă, în măsura în care 
riscurile pe care le implică rămân acceptabile, trebuie formulate dispoziţii specifice, care 
să permită aprobarea acestor substanţe şi utilizarea lor şi în scopuri fitosanitare.

(17) Unele substanţe active devin acceptabile numai după luarea unor măsuri de reducere a 
riscurilor pe scară largă. Aceste substanţe trebuie să fie identificate la nivel comunitar. 
Statele membre trebuie să reexamineze la intervale regulate posibilitatea înlocuirii 
produselor fitosanitare care conţin astfel de substanţe active cu produse fitosanitare con
ţinând substanţe active care necesită măsuri de reducere a riscurilor de anvergură mai 
redusă.

(18) În afară de substanţe active, produsele fitosanitare pot conţine agenţi fitoprotectori sau 
sinergici, pentru care se pot formula norme similare. Este necesar să se stabilească
norme tehnice de revizuire a unor astfel de substanţe. Substanţele existente actualmente 
pe piaţă vor trebui revizuite numai după stabilirea unor astfel de norme.

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare.

(20) Produsele fitosanitare cu conţinut de substanţe active pot avea o multitudine de 
compoziţii şi pot fi utilizate pentru diverse culturi, în condiţii agricole, ecologice şi 
climatice diferite. Din aceasta cauză, autorizaţiile pentru produse fitosanitare trebuie să
fie acordate de statele membre.
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(21) Dispoziţiile care reglementează acordarea autorizaţiilor trebuie să asigure un grad 
ridicat de protecţie. În particular, atunci când se acordă autorizaţii pentru produse 
fitosanitare, obiectivul protejării sănătăţii omului sau a animalelor şi al protecţiei 
mediului trebuie să primeze în faţa obiectivului îmbunătăţirii producţiei vegetale. În 
consecinţă, înainte ca produsele fitosanitare să fie introduse pe piaţă, este necesar să se 
demonstreze că acestea ameliorează incontestabil producţia vegetală şi că nu exercită
efecte nocive asupra sănătăţii omului şi animalelor, precum şi că nu afectează în mod 
inacceptabil mediul.

(22) În scopul previzibilităţii, eficienţei şi coerenţei, este necesar ca criteriile, procedurile şi 
condiţiile de autorizare a produselor fitosanitare să fie armonizate, ţinându-se cont de 
principiile generale în materie de protejare a sănătăţii fiinţei umane şi a animalelor, 
precum şi de protecţie a mediului.

(23) Substanţele active incluse aflate în compoziţia unui produs fitosanitar pot fi obţinute 
prin diferite procese de fabricaţie, care conduc la diferenţe în ceea ce priveşte 
caracteristicile tehnice. Aceste diferenţe pot avea consecinţe în ceea ce priveşte siguran
ţa. Din raţiuni legate de eficienţă, este necesar ca ele să fie evaluate în baza unui 
procedeu armonizat la nivel comunitar.

(24) Pentru a evita repetarea inutilă a anumitor operaţii, a reduce activitatea administrativă
în sarcina industriei şi a statelor membre şi pentru ca produsele fitosanitare să fie 
disponibile în mod uniform, autorizaţiile acordate de un stat membru trebuie să fie 
acceptate şi de celelalte state membre în care se manifestă condiţii climatice şi ecologice 
comparabile. Prin urmare, pentru a facilita un astfel de sistem de recunoaştere reciproc
ă, Uniunea Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de autorizare caracterizate prin 
condiţii comparabile. 

(25) În cazul anumitor aplicaţii, interesul industriei de a solicita o autorizaţie este limitat. 
Pentru a evita ca diversificarea agriculturii şi a horticulturii să fie periclitată de lipsa 
produselor fitosanitare, este necesar să se stabilească norme specifice pentru aplicaţiile 
minore.

(26) În cazuri excepţionale, când producţia vegetală este expusă unor pericole care nu pot fi 
evitate prin alte mijloace, statelor membre trebuie să li se permită să autorizeze produse 
fitosanitare care nu îndeplinesc integral condiţiile specificate în prezentul regulament. 
Autorizaţiile acordate în astfel de circumstanţe trebuie revizuite la nivel comunitar.

(27) În scopul promovării inovaţiilor, este necesar să se stabilească norme speciale care să
permită utilizarea experimentală a produselor fitosanitare, chiar dacă acestea nu au fost 
încă autorizate.

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, produsele 
fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, ţinând cont de principiile 
managementului integrat al speciilor dăunătoare.  Consiliul urmează să includă
principiile managementului integrat al speciilor dăunătoare, completate cu bune practici 
fitosanitare şi ambientale, printre criteriile obligatorii de administrare menţionate în 
Anexa III la Regulamentul (EC) Nr. 1782/2003  Din această cauză, este necesar să se 
prevadă o perioadă de tranziţie, spre a li se permite statelor membre să instituie 
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structurile necesare pentru ca utilizatorii de produse fitosanitare să poată aplica 
principiile de management integrat al speciilor dăunătoare.

(29) Se impune stabilirea unui sistem de schimb de informaţii. Fiecare stat membru trebuie să
pună la dispoziţia celorlalte, a Autorităţii şi a Comisiei informaţii specifice şi documenta
ţia ştiinţifică prezentate împreună cu cererile de autorizare a produselor fitosanitare.

(30) Pentru a mări eficienţa produselor fitosanitare se pot utiliza adjuvanţi. În cazul în care 
conţin componente prohibite, introducerea pe piaţă sau utilizarea acestora trebuie 
interzisă. 

(31) Studiile constituie o investiţie majoră. Aceste investiţii trebuie protejate, pentru a 
stimula cercetarea. Din acest motiv, studiile depuse într-un stat membru de un anumit 
solicitant trebuie să fie protejate, astfel încât să nu poată fi utilizate de alţi solicitanţi. 
Perioada de protejare trebuie însă să fie limitată în timp, pentru a permite concurenţa.  
De asemenea, protecţia trebuie limitată la studiile cu adevărat necesare în scop 
normativ, astfel ca solicitanţii să nu poată prelungi în mod artificial perioada de 
protejare prin depunerea de noi studii, fără ca acestea să fie necesare. 

(32) Este necesar să se elaboreze norme pentru evitarea repetării testelor şi studiilor. În 
particular, trebuie interzisă repetarea studiilor efectuate pe organisme vertebrate. În 
acest context, accesul la studiile efectuate pe vertebrate trebuie să fie permis în mod 
obligatoriu şi în condiţii rezonabile. Pentru ca operatorii să aibă posibilitatea de a şti ce 
studii au efectuat alţii, statele membre trebuie să ţină o evidenţă a acestora chiar dacă
nu intră sub incidenţa sistemului de acces obligatoriu menţionat mai sus.  

(33) Întrucât statele membre, Autoritatea sau Comisia aplică norme diferite în ceea ce prive
şte accesul şi confidenţialitatea documentelor, este oportun să se clarifice dispoziţiile 
privitoare la accesul la informaţia cuprinsă în documentele aflate în posesia acestor 
autorităţi şi confidenţialitatea respectivelor documente. 

(34) Clasificarea, ambalarea şi etichetarea pesticidelor sunt reglementate de Directiva 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind 
apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în 
domeniul clasificării, ambalării şi etichetării preparatelor periculoase5. Cu toate acestea, 
pentru a îmbunătăţi protecţia utilizatorilor de produse fitosanitare, consumatorilor de 
plante şi de produse vegetale şi mediului sunt necesare norme specifice suplimentare, 
care să ţină cont de condiţiile particulare de utilizare a produselor fitosanitare.

(35) Pentru a evita ca utilizatorii de produse fitosanitare să fie induşi în eroare de reclame, 
este recomandabil să se elaboreze norme privind publicitatea pentru aceste produse.

(36) Se impune elaborarea unor dispoziţii privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a sănătăţii 
umane, animale şi a mediului, prin depistarea expunerilor potenţiale, pentru creşterea 
eficienţei monitorizării şi controlului şi reducerea costurilor monitorizării calităţii apei.

(37) Dispoziţiile privind controlul şi inspecţia în domeniul comercializării şi utilizării 
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produselor fitosanitare trebuie să asigure aplicarea corectă, sigură şi armonizată a 
prevederilor prezentului regulament, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de 
protejare a sănătăţii omului şi animalelor, precum şi de protecţie a mediului.

(38) Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit
ăţii cu legislaţia referitoare la furaje şi alimente şi cu normele6 referitoare la sănătatea şi 
bunăstarea animalelor cuprinde măsuri privind controlul utilizării produselor fitosanitare 
în toate fazele de producţie a alimentelor, inclusiv ţinerea unei evidenţe a produselor 
fitosanitare utilizate. Norme similare trebuie să se aplice în materie de depozitare şi 
utilizare a produselor fitosanitare care nu intră sub incidenţa Regulamentului (CE) Nr. 
882/2004.

(39) Este necesar să se asigure o strânsă coordonare cu restul legislaţiei comunitare, în 
particular cu Regulamentul (CE) Nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 februarie 2005 privind nivelele maxime de pesticide din sau de pe 
alimentele sau furajele de origine animală sau vegetală şi modificarea Directivei 
91/414/CEE7 a Consiliului, precum şi cu legislaţia comunitară privind protecţia lucr
ătorilor şi a tuturor persoanelor interesate de utilizarea în localuri închise şi de 
diseminarea deliberată a organismelor modificate genetic.

(40) Se impune stabilirea unor proceduri de adoptare a unor măsuri de urgenţă în situaţia în 
care este probabil ca o substanţă activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic, ori 
un produs fitosanitar aprobat să pericliteze în mod grav sănătatea umană, a animalelor 
sau mediul.

(41) Statele membre trebuie să elaboreze norme privind sancţiunile aplicabile în caz de înc
ălcare a prezentului regulament şi să adopte măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora. 

(42) În statele membre trebuie să rămână aplicabile normele generale de răspundere civilă şi 
penală a producătorilor şi, dacă este cazul, a persoanelor răspunzătoare de 
comercializarea sau de utilizarea produselor fitosanitare.

(43) Statele membre trebuie să dispună de posibilitatea de a-şi recupera cheltuielile 
procedurale suportate în scopul aplicării regulamentului de la persoanele care solicită
sau care introduc pe piaţă produse fitosanitare, sau de la persoanele care solicită aprob
ări pentru substanţe active, agenţi fitoprotectori sau sinergici.

(44) Statele membre trebuie să desemneze autorităţile naţionale necesare.

(45) Comisia trebuie să faciliteze aplicarea prezentului regulament. În consecinţă, este 
oportun să se asigure resursele financiare necesare şi posibilitatea amendării unora 
dintre prevederile regulamentului în lumina experienţei acumulate sau a elaborării unor 
note tehnice de orientare.

(46) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
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stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei8. 
Este oportun să se adopte măsuri strict tehnice, administrative sau de urgenţă utilizând 
procedura comitetului consultativ.

(47) Unele dispoziţii din Directiva 91/414/CEE trebuie să rămână aplicabile pe durata 
perioadei de tranziţie, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I
Dispoziţii generale

Articolul 1
Obiect

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.

Articolul 2
Domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament se aplică produselor care constau din, sau conţin substanţe 
active, agenţi fitoprotectori sau sinergici, prezentate în forma în care se livrează la 
beneficiari, destinate uneia dintre următoarele aplicaţii:

(a) protejarea plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor d
ăunătoare sau prevenirea acţiunii unor astfel de organisme, dacă nu se consideră
că rolul principal al acestor produse este mai curând igienic decât fitosanitar;

(b) influenţarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanţele care le afecteaz
ă creşterea, altele decât îngrăşămintele;

(c) conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanţe sau produse 
nu cad sub incidenţa unor dispoziţii comunitare speciale privind conservanţii

(d) distrugerea unor plante sau părţi nedorite ale acestora, cu excepţia algelor;

(e) reducerea sau prevenirea creşterii nedorite a plantelor, cu excepţia algelor.

Aceste produse sunt denumite în continuare „produse fitosanitare”.
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2. Prezentul regulament se aplică substanţelor, inclusiv micro-organismelor şi viruşilor, 
care exercită o acţiune generală sau specifică împotriva organismelor dăunătoare sau 
asupra plantelor, a unor părţi ale acestora, ori asupra produselor vegetale, denumite în 
continuare „substanţe active”.

3. Prezentul regulament se aplică în următoarele cazuri:

(a) substanţe sau preparate adăugate în compoziţia unui produs fitosanitar în scopul 
eliminării sau al reducerii efectelor fitotoxice exercitate de preparat asupra 
anumitor plante, denumite în continuare „agenţi fitoprotectori”;

(b) substanţe sau preparate care, deşi nu prezintă decât o activitate slabă sau chiar 
nulă în sensul alineatului 1, pot intensifica activitatea substanţei/lor activă/e din 
compoziţia unui produs fitosanitar, denumite în continuare „agenţi sinergici”; 

(c) substanţe sau preparate care sunt utilizate sau destinate utilizării în compoziţia 
unui produs fitosanitar sau a unui adjuvant, dar care nu sunt nici substanţe 
active, nici agenţi fitoprotectori şi nici agenţi sinergici, denumite în continuare 
„coformulanţi”

(d) substanţe sau preparate care constau din coformulanţi sau preparate care conţin 
unul sau mai multi coformulanţi, în forma în care se livrează beneficiarilor şi se 
introduc pe piaţă pentru a fi amestecate de aceştia cu un produs fitosanitar, în 
scopul modificării proprietăţilor sau efectelor lor, denumite în continuare 
„adjuvanţi”.

Articolul 3
Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(1) „reziduuri”

Una sau mai multe substanţe prezente în sau pe plante ori produse de origine vegetală, 
produse comestibile de origine animală sau altundeva în mediul ambiant, rezultate în 
urma utilizării unui produs fitosanitar, inclusiv metaboliţii sau produsele lor de reacţie 
ori descompunere;

(2) „substanţe”

Elemente chimice sau compuşi ai acestora, în stare naturală sau sub formă de produse 
industriale, inclusiv orice impurităţi care rezultă, inevitabil, din procesul de fabricaţie,

(3) „preparate”

Mixturi constând din două sau mai multe substanţe destinate să fie utilizate ca produs 
fitosanitar sau ca adjuvant

(4) „substanţă potenţial periculoasă”
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Orice substanţă având o capacitate inerentă de a exercita efecte nocive asupra fiinţei 
umane, animalelor sau mediului, prezentă sau produsă într-un produs fitosanitar la o 
concentraţie suficient de ridicată pentru a risca să provoace astfel de efecte

Această categorie include, fără a se limita la ele, substanţele clasificate ca periculoase 
în conformitate cu Directiva 67/548/CEE9 şi prezente în produsul fitosanitar la o 
concentraţie suficientă pentru ca produsul să fie considerat ca periculos în sensul 
articolului 3 din Directiva 1999/45/CEE;
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(5) „plante”

Plante şi părţi vii ale acestora, inclusiv fructele proaspete, legumele şi seminţele;

(6) „produse vegetale”

Produse în stare neprelucrată, sau care nu au fost supuse decât unor operaţii simple, 
ca măcinarea, uscarea sau presarea, derivate din plante, exclusiv plantele definite la 
punctul [5]; 

(7) „organisme dăunătoare”

Orice specie, soi sau biotip aparţinând regnului animal sau vegetal sau agent patogen 
cu acţiune nocivă asupra plantelor sau produselor vegetale

(8) „animale”

Animale aparţinând speciilor în mod normal domesticite, hrănite, crescute sau 
consumate de om;

(9) „introducere pe piaţă”

Deţinerea unui produs fitosanitar în scopul comercializării sale în interiorul Comunită
ţii, inclusiv oferta sa la vânzare sau orice altă formă de cedare, cu titlu oneros sau 
gratuit, precum şi vânzarea, distribuţia sau orice altă formă de cesiune propriu-zisă. În
sensul prezentului regulament, se consideră că punerea în liberă circulaţie a unui 
produs fitosanitar pe teritoriul Comunităţii constituie o introducere pe piaţă.

(10) „autorizarea unui produs fitosanitar”

Actul administrativ prin care autoritatea competentă a unui stat membru autorizează
introducerea pe piaţă a unui produs fitosanitar pe teritoriul său;

(11) „producător”

Orice persoană care fabrică substanţe active, agenţi fitoprotectori, agenţi sinergici, 
coformulanţi, produse fitosanitare sau adjuvanţi direct sau pe bază de contract cu o alt
ă parte, sau orice persoană desemnată de producător ca reprezentant exclusiv, în 
scopul respectării prezentului regulament;

(12) „scrisoare de acces”

Un document prin care proprietarul datelor protejate în conformitate cu prezentul 
regulament îşi dă acordul ca datele respective să fie folosite de autoritatea competentă
în scopul acordării unei autorizaţii pentru un produs fitosanitar sau a unei aprobări 
pentru o substanţă activă, agent sinergic sau agent fitoprotector în beneficiul altei 
persoane;
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(13) „mediu”

Apele (inclusiv cele subterane, de suprafaţă, de tranziţie şi de coastă), solul, aerul, p
ământul, fauna şi flora sălbatică precum şi toate inter-relaţiile dintre acestea, ca şi rela
ţiile cu alte organisme vii;

(14) „managementul integrat al speciilor dăunătoare”

Luarea atentă în consideraţie a tuturor tehnicilor de control fitosanitar disponibile şi 
constituirea unui ansamblu de măsuri adecvate destinate să inhibe dezvoltarea popula
ţiilor de organisme nocive şi să păstreze produsele fitosanitare şi celelalte forme de 
intervenţie la nivele care să se justifice din punct de vedere economic şi să reducă sau 
să minimalizeze riscurile la care sunt expuse sănătatea omului şi mediul. 
Managementul integrat al speciilor dăunătoare favorizează creşterea unor culturi săn
ătoase prin metode care afectează cât mai puţin agro-sistemele şi încurajează
mecanismele naturale de control al speciilor dăunătoare;

(15) „micro-organisme”

Orice entitate microbiologică, inclusiv viruşii şi ciupercile inferioare, celulare sau 
necelulare, capabile să se înmulţească sau să transfere material genetic;

(16) „micro-organisme modificate genetic”

Micro-organisme în cazul cărora materialul genetic a fost alterat în sensul articolului 2 
alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului10;

(17) „zonă”

Grup de state membre, astfel cum este definit în Anexa I, în care se prezumă că condi
ţiile agricole, fitosanitare şi ambientale (inclusiv climatice) sunt relativ similare;

(18) „Bune practici fitosanitare”

Practici de selectare, dozare şi aplicare a tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile autorizate de utilizare a acestora, pentru ob
ţinerea eficienţei optime cu cantitatea minimă necesară, ţinând cont de condiţiile locale 
şi de posibilităţile de control cultural şi biologic;

(19) „Bune practici ambientale”

Practici fitosanitare, printre care se numără manipularea şi aplicarea produselor 
fitosanitare, astfel încât contaminarea mediului să fie minimă;
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(20) „Bune practici de laborator”

Practici, astfel cum au fost definite în Directiva 2004/10/CE11;

(21) „Protecţia datelor”

Rezultatele testelor sau ale studiilor constituie date protejate în cazul în care 
proprietarul lor are dreptul de a împiedica utilizarea acestora în beneficiul altor 
persoane. 

CAPITOLUL II 

Substanţe active, agenţi fitoprotectori, agenţi sinergici şi 
coformulanţi

SECTIUNEA 1 SUBSTANŢE ACTIVE 

subsectiunea 1 cerinţe şi condiţii pentru aprobare

Articolul 4
Criterii de aprobare a substanţelor active

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);

2. Reziduurile produselor fitosanitare aplicate în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

(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; 

(b) nu produc efecte inacceptabile asupra mediului;

(c) există metode de uz curent pentru măsurarea reziduurilor cu relevanţă
toxicologică sau ambientală;

3. Utilizarea produselor fitosanitare în conformitate cu bunele practici fitosanitare şi cu 
respectarea condiţiilor normale de aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerin
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ţe:

(a) să fie suficient de eficientă;

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte nocive asupra sănătăţii omului sau a 
animalelor, direct sau prin intermediul apei potabile, alimentelor, hranei sau 
aerului, sau să producă consecinţe la locul de muncă, ori alte efecte indirecte, 
ţinând cont de efectele cumulative şi sinergice cunoscute, atunci când sunt 
disponibile metode de determinare a unor astfel de efecte, şi nici consecinţe 
negative asupra apelor subterane; 

(c) să nu exercite nici un fel de efecte inacceptabile asupra plantelor sau a 
produselor vegetale;

(d) să nu provoace vertebratelor combătute suferinţe şi dureri inutile; 

(e) să nu exercite efecte inacceptabile asupra mediului, ţinând cont, în special, de 
următoarele aspecte:

(i) evoluţia şi diseminarea lor în mediul înconjurător, în special contaminarea 
apelor de suprafaţă, inclusiv estuarurile şi apele de coastă, apa potabilă, 
apele subterane, aerul şi solul;

(ii) impactul lor asupra celorlaltor specii;

(iii) impactul lor asupra biodiversităţii.

4. Pentru aprobarea unei substanţe active, se consideră că dispoziţiile alineatelor (1), (2) 
şi (3) sunt respectate atunci când conformitatea este constatată în cazul uneia sau al 
mai multor aplicaţii reprezentative ale cel puţin unuia sau ale mai multor produse 
fitosanitare conţinând respectiva substanţă activă. 

5. În ceea ce priveşte sănătatea umană, datele obţinute pe subiecţi umani nu trebuie să fie 
utilizate în scopul reducerii marjelor de siguranţă rezultate din testele sau studiile 
efectuate pe animale.

Articolul 5
Aprobarea iniţială

Prima aprobare se acordă pe o perioadă de maximum zece ani.

Articolul 6 
Condiţii şi restricţii

Aprobarea poate fi condiţionată de anumite cerinţe sau restricţii, cum ar fi: 

(a) gradul minim de puritate a substanţei active;

(b) natura şi conţinutul maxim de anumite impurităţi;
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(c) restricţii rezultate din analiza informaţiilor menţionate la Articolul 8, ţinând cont de 
condiţiile agricole, fitosanitare şi ambientale în cauză, inclusiv de condiţiile climatice;

(d) tipul preparatului;

(e) modalitatea de aplicare;

(f) în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare se formulează cerinţe noi, ca 
urmare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice nou dobândite, punerea la dispoziţia 
statelor membre şi a Autorităţii Europene pentru Siguranţă Alimentară (denumită, în 
continuare, „Autoritatea”) a unor date doveditoare suplimentare;

(g) indicarea unor categorii de utilizatori, cum ar fi „profesionişti” şi „neprofesionişti”; 

(h) indicarea locurilor în care se pot autoriza produsele fitosanitare care conţin substanţa 
activă în conformitate cu anumite condiţii specifice;

(i) necesitatea impunerii de măsuri de reducere a riscurilor şi de monitorizare după
folosire; 

(j) orice alte condiţii speciale apărute ca urmare a evaluării informaţiilor furnizate în 
contextul prezentului regulament.

Subsecţiunea 2
Procedura de aprobare

Articolul 7
Cererea de aprobare 

1. Cererile de aprobare a substanţelor active sau de modificare a condiţiilor de aprobare 
se depun de către producătorii de substanţe active într-unul dintre statele membre 
(denumit, în continuare, „stat membru raportor”), însoţite de un dosar complet şi unul 
rezumativ, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 alineatele (1) şi (2), sau de o 
scrisoare de acces la astfel de dosare, ori de motivare pe baze ştiinţifice a omisiunii de 
a prezenta anumite părţi din respectivele dosare, care să demonstreze că substanţele 
active îndeplinesc criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4.

Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, producătorii pot desemna 
asociaţii de producători care să depună cereri colective.

2. În termen de 14 zile de la primirea cererii, statul membru raportor expediază
solicitantului o confirmare scrisă, în care menţionează data primirii acesteia.

3. La depunerea cererii, în conformitate cu articolul 60, solicitanţii pot cere ca anumite p
ărţi ale dosarelor menţionate la alineatul (1) să rămână confidenţiale. Ei vor motiva, 
pentru fiecare document sau parte de document, de ce trebuie să fie considerate drept 
confidenţiale.
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Totodată, solicitanţii vor depune eventuale cereri de protecţie a datelor în 
conformitate cu articolul 56.

După ce i-a acordat solicitantului posibilitatea de a formula observaţii cu privire la 
decizia pe care intenţionează să o adopte, statul membru raportor va decide ce 
informaţii urmează să fie păstrate în regim de confidenţialitate. Decizia luată se 
comunică solicitantului şi Autorităţii.

Articolul 8
Dosare

1. Dosarul rezumativ include următoarele: 

(a) Date referitoare la una sau mai multe aplicaţii reprezentative la o cultură larg r
ăspândită în fiecare zonă a cel puţin unui produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă, care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor formulate la articolul 4; în 
cazul în care datele furnizate nu acoperă toate zonele de interes ale unei culturi, 
sau cultura vizată nu este una larg răspândită, se impune motivarea unei astfel 
de abordări; 

(b) pentru fiecare dintre cerinţele documentare formulate cu privire la substanţa 
activă menţionat la articolul 75 alineatul (1) litera (b), rezumatele şi rezultatele 
testelor şi studiilor, numele proprietarului lor şi al persoanei sau institutului care 
a efectuat testele sau studiile 

(c) pentru fiecare dintre cerinţele documentare formulate cu privire la produsul 
fitosanitar menţionat la articolul 75 alineatul (1) litera (b), rezumatele şi 
rezultatele testelor şi studiilor, numele proprietarului acestora şi al persoanei sau 
institutului care a efectuat testele şi studiile relevante din perspectiva satisfaceri 
criteriilor menţionate la articolul 4, pentru unul sau mai multe produse 
fitosanitare reprezentative pentru aplicaţiile menţionate la litera (a), luând în 
consideraţie faptul că datele omise din dosarul menţionat la cel de al doilea 
alineat ca urmare a gamei limitate de aplicaţii reprezentative ale substanţei active 
pot avea drept consecinţă o aprobare condiţionată de unele restricţii;

(d) o listă de control care atestă că dosarul menţionat la alineatul (2) este complet;

(e) motivele pentru care rapoartele referitoare la teste şi studiile prezentate sunt 
necesare în vederea acordării unei aprobări iniţiale pentru substanţa activă sau 
pentru modificarea condiţiilor de aprobare a acesteia;

(f) o evaluare a tuturor informaţiilor furnizate.

2. Dosarul complet cuprinde textul integral al fiecărui raport referitor la teste şi studii, 
relevant pentru toate informaţiile menţionate la alineatul (1), literele (b) şi (c). Dosarul 
nu va cuprinde rapoartele referitoare la teste sau studiile implicând administrarea 
deliberată a substanţei active sau a produsului fitosanitar la om. 

3. Structura dosarului rezumativ şi a dosarului complet se stabileşte în conformitate cu 
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procedura menţionată la articolul 76 alineatul (2). 

Cerinţele documentare menţionate la articolul 8 alineatul (1) sunt definite în 
regulamente adoptate conform procedurii menţionate la articolul 76 alineatul (2) şi 
includ condiţiile referitoare la substanţele active şi produsele fitosanitare din Anexele 
II şi III la Directiva 91/414/CEE, împreună cu toate modificările necesare. Cerinţe 
documentare similare sunt definite pentru agenţii fitoprotectori şi agenţii sinergici, în 
conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (3).
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Articolul 9
Admisibilitatea cererilor 

1. În termen de 30 zile de la primirea cererii, statul membru raportor verifică dacă
dosarele depuse împreună cu aceasta cuprind toate elementele menţionate la articolul 
8, utilizând lista de control menţionată la articolul 8 alineatul (1) litera (d). 

2. În cazul în care se constată că unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la 
articolul 8 lipsesc, statul membru informează despre aceasta solicitantul, fixând un 
termen pentru prezentarea acestora. 

În cazul în care solicitantul nu depune elementele omise până la termenul stabilit, 
statul membru raportor aduce la cunoştinţa acestuia că cererea sa nu este admisibilă. 

Noi cereri pentru aceeaşi substanţă pot fi depuse la orice dată ulterioară.

3. În cazul în care dosarele depuse împreună cu cererea cuprind toate elementele men
ţionate la articolul 8, statul membru raportor notifică solicitantul, Comisia, celelalte 
state membre şi Autoritatea cu privire la admisibilitatea acesteia şi iniţiază procesul de 
evaluare a substanţei active. 

După primirea notificării, solicitantul trebuie să înainteze fără întârziere dosarul 
rezumativ şi dosarul complet celorlaltor state membre, Autorităţii şi Comisiei.

Articolul 10
Accesul la dosarul rezumativ 

Autoritatea pune fără întârziere dosarul rezumativ menţionat la articolul 8 alineatul (1) la 
dispoziţia publicului, cu excepţia informaţiilor considerate confidenţiale în conformitate cu 
articolul 60. 

Articolul 11
Proiectul de raport de evaluare

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.

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. 

Statul membru poate consulta Autoritatea.

2. Structura proiectului de raport de evaluare se stabileşte în conformitate cu procedura 
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menţionată la articolul 76 alineatul (2).
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Articolul 12
Concluziile Autorităţii

1. Autoritatea transmite solicitantului, celorlaltor state membre şi Comisiei proiectul de 
raport de evaluare primit de la statul membru raportor. 

Ea îl pune la dispoziţia publicului, acordându-i solicitantului un termen de două săpt
ămâni pentru a cere, în temeiul articolului 60, ca anumite părţi ale proiectului de 
raport  să rămână confidenţiale. 

Autoritatea acordă un termen de nouăzeci de zile pentru prezentarea de observaţii în 
scris. 

Dacă este cazul, Autoritatea procedează la consultarea unor experţi, inclusiv din statul 
membru raportor.

2. În termen de nouăzeci de zile de la finele perioadei prevăzute la alineatul (1) al 
prezentului articol, Autoritatea îşi formulează concluziile cu privire la eventuala 
îndeplinire de către substanţa activă a cerinţelor menţionate la articolul 4 şi i le 
comunică solicitantului, statelor membre şi Comisiei. 

Dacă este cazul, în concluziile sale Autoritatea abordează opţiunile în materie de 
reducere a riscurilor identificate în proiectul de raport  de evaluare. 

3. În cazul în care Autoritatea are nevoie de informaţii suplimentare, aceasta îi fixează
solicitantului un termen până la care trebuie să le furnizeze. În astfel de cazuri, 
perioada de nouăzeci de zile prevăzută la alineatul (2) se prelungeşte cu termenul 
suplimentar acordat de Autoritate. Autoritatea informează Comisia şi statele membre.

Autoritatea poate cere Comisiei să consulte un laborator comunitar de referinţă, 
desemnat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, pentru a verifica dacă
metoda analitică de determinare a reziduurilor propusă de solicitant este satisfăcătoare 
şi îndeplineşte cerinţele formulate la articolul 29 alineatul (1) litera (f) din prezentul 
regulament. La cererea laboratorului comunitar de referinţă, solicitantul furnizează e
şantioane şi norme analitice.

4. Autoritatea stabileşte structura concluziilor sale, care cuprind detalii referitoare la 
procedura de evaluare şi la proprietăţile substanţei active vizate.

Articolul 13
Regulamentul de aprobare 

1. În termen de şase luni de la primirea concluziilor Autorităţii prevăzute la articolul 12 
alineatul (2), Comisia prezintă Comitetului menţionat la articolul 76 alineatul (1), un 
raport (denumit, în continuare, „raport de revizuire”), luând în consideraţie proiectul 
de raport de evaluare întocmit de statul membru raportor în conformitate cu articolul 
11 şi concluziile formulate de Autoritate în conformitate cu articolul 12. 
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Solicitantului i se dă posibilitatea de a formula observaţii cu privire la raportul de 
revizuire. 
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2. În condiţiile formulate la articolul 7 alineatul (1) al regulamentului (CE) nr. 178/2002, 
pe baza raportului de revizuire prevăzut la alineatul (1), a altor factori de avut în 
vedere în cazul dat şi a principiului de precauţie se procedează la adoptarea unui 
regulament, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 76, alineatul (3), care 
dispune:

(a) aprobarea substanţei active, dacă este cazul în condiţiile şi cu restricţiile men
ţionate la articolul 6;

(b) neaprobarea substanţei active; sau

(c) modificarea condiţiilor de aprobare.

3. Comisia ţine o evidenţă a substanţelor active aprobate.

Subsecţiunea 3
Reînnoirea şi revizuirea

Articolul 14
Reînnoirea aprobării

1. În cazul în care se stabileşte că criteriile menţionate la articolul 4 sunt satisfăcute, 
aprobarea unei substanţe active se prelungeşte la cerere. 

Criteriile formulate la articolul 4 se consideră satisfăcute atunci când se stabileşte că
condiţiile impuse de acesta sunt îndeplinite în cazul uneia sau a mai multor aplicaţii 
reprezentative ale cel puţin unui produs fitosanitar conţinând substanţa activă în cauză.

În conformitate cu articolul 6, reînnoirea aprobării poate fi condiţionată de cerinţe şi 
restricţii.

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

Articolul 15
Cererea de reînnoire

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.

2. Atunci când depun o cerere de reînnoire, solicitanţii indică ce date noi intenţionează să
furnizeze şi demonstrează că acestea sunt necesare deoarece după aprobarea iniţială a 
substanţei active au fost formulate noi criterii sau cerinţe documentare, ori pentru că
cererea lor vizează o aprobare modificată. Totodată, solicitanţii prezintă un calendar 
al tuturor studiilor noi în desfăşurare.

Solicitanţii precizează ce informaţii trebuie păstrate în regim de confidenţialitate în 
conformitate cu articolul 60 şi din ce motive 
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Articolul 16
Accesul la cererea de reînnoire 

Autoritatea va pune, fără întârziere, la dispoziţia publicului, informaţiile furnizate de solicitanţi 
în aplicarea articolului 15, cu excepţia datelor declarate confidenţiale în temeiul articolului 60. 

Articolul 17
Prelungirea perioadei de aprobare pe durata procedurii

În cazul în care, din motive independente de voinţa solicitanţilor, pare probabil că aprobarea va 
expira înainte de a se lua o decizie cu privire la reînnoirea ei, în conformitate cu articolul 76 
alineatul (3), se adoptă un regulament dispunând amânarea datei de expirare până la finalizarea 
procedurii de examinare a cererii. În particular, un astfel de regulament se adoptă în cazul în 
care solicitanţii nu sunt în măsură să respecte termenul de trei ani prevăzut la articolul 15 
alineatul (1) pentru depunerea cererii de reînnoire din cauza includerii substanţei active în 
Anexa I la Directiva 91/414/CEE pentru o perioadă care expiră înainte de trei ani de la data de
aplicare a prezentului regulament.

Durata perioadei de prelungire se stabileşte pe baza următoarelor elemente:

(a) timpul necesar pentru furnizarea informaţiilor cerute; 

(b) timpul necesar pentru finalizarea procedurii;

(c) necesitatea stabilirii unui program de lucru coerent, în conformitate cu prevederile 
articolului 18.

Articolul 18 
Programul de lucru

Comisia poate stabili un program de lucru implicând gruparea substanţelor active similare. În 
cadrul acestui program, părţilor interesate li se poate impune să prezinte toate datele necesare 
Comisiei, Autorităţii şi statelor membre până la un termen prestabilit. 

Programul include următoarele:

(a) procedurile de depunere şi de examinare a cererilor de reînnoire a aprobărilor;

(b) datele care trebuie prezentate;

(c) termenele de prezentare a acestor date;

(d) norme care reglementează prezentarea de date noi;

(e) norme privind cererile de confidenţialitate depuse în conformitate cu articolul 60. 
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Articolul 19 
Dispoziţii de aplicare

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).

Articolul 20
Regulamentul de reînnoire 

1. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (3), se adoptă un 
regulament care dispune:

(a) reînnoirea aprobării pentru o substanţă activă, dacă este cazul condiţionată de 
anumite cerinţe şi restricţii; sau

(b) aprobarea substanţei active nu se prelungeşte.

2. În cazul în care motivele care împiedică reînnoirea aprobării o permit, regulamentul 
prevăzut la alineatul (1) acordă o perioadă de graţie pentru epuizarea stocurilor de 
produse fitosanitare în cauză, stabilită astfel încât să nu interfereze cu perioada normal
ă de utilizare a respectivului produs fitosanitar.

Articolul 21 
Revizuirea aprobării

1. Comisia poate revizui aprobarea acordată pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment. 

În cazul în care consideră că există indicii conform cărora substanţa nu mai satisface 
criteriile prevăzute la articolul 4, sau dacă informaţiile suplimentare solicitate în 
conformitate cu articolul 6 litera (f) nu au fost încă furnizate, Comisia informează
statele membre, Autoritatea şi producătorul substanţei active şi îi fixează acestuia un 
termen pentru a formula observaţii.

2. Comisia poate solicita avizul Autorităţii, sau asistenţă tehnică ori ştiinţifică. 
Autoritatea înaintează Comisiei avizul sau rezultatele activităţii sale în termen de trei 
luni de la solicitare.

3. În cazul în care ajunge la concluzia că criteriile menţionate la articolul 4 nu mai sunt 
satisfăcute sau dacă informaţiile suplimentare solicitate în conformitate cu articolul 6 
litera (f) nu au fost încă furnizate, Comisia adoptă un regulament prin care anulează
sau modifică aprobarea, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 
alineatul 3. 

Se aplică dispoziţiile articolului 20 alineatul (2).

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 37 RO

Subsecţiunea 4
Derogări

Articolul 22 
Substanţe active cu periculozitate redusă

1. Atunci când se consideră că produsele fitosanitare conţinând substanţe active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 nu prezintă decât riscuri minore pentru săn
ătatea 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). 

2. Se aplică dispoziţiile articolului 4 alineatul (4) şi ale articolelor 6 - 21.

Articolul 23 
Criterii de aprobare a substanţelor de bază

1. Substanţele de bază se aprobă în conformitate cu alineatele (2) - (6). Prin derogare de 
la dispoziţiile articolului 5, aprobarea se acordă pe o perioadă de timp nedeterminată. 
În conformitate cu alineatele menţionate, o substanţă de bază este o substanţă care

(a) nu este utilizată în mod preponderent ca produs fitosanitar, dar 

(b) care, cu toate acestea, se foloseşte uneori ca produs fitosanitar, fie direct, fie în 
compoziţia unui produs constând din respectiva substanţă şi un simplu diluant,

(c) nu este o substanţă potenţial periculoasă;

(d) nu este comercializată direct produs fitosanitar.

2. Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5, substanţele de bază se aprobă atunci când 
toate evaluările relevante efectuate în conformitate cu celelalte norme comunitare care 
reglementează utilizarea respectivelor substanţe în alte scopuri decât cele fitosanitare 
indică lipsa unor efecte nocive imediate sau întârziate asupra sănătăţii umane sau a 
animalelor, ori a efectelor inacceptabile asupra mediului.

3. Cererile de aprobare pentru substanţe de bază se depun la Comisie de către partea 
interesată sau de către un stat membru. 

Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele informaţii:

(a) toate evaluările efectuate în conformitate cu celelalte norme comunitare care 
reglementează utilizarea respectivei substanţe; sau 

(b) informaţii din care rezultă că substanţa nu produce efecte nocive imediate sau 
întârziate asupra sănătăţii umane sau a animalelor şi nici efecte inacceptabile 
asupra mediului

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 38 RO

4. Comisia poate solicita avizul Autorităţii, sau asistenţă tehnică ori ştiinţifică. 
Autoritatea înaintează Comisiei avizul sau rezultatele activităţii sale în termen de trei 
luni de la solicitare.

5. Se aplică articolele 6 şi 13. 

6. Comisia poate revizui aprobarea acordată pentru o anumită substanţă de bază în orice 
moment. 

În cazul în care consideră că există indicii conform cărora substanţa nu mai satisface 
criteriile prevăzute la alineatele 1 şi 2, Comisia informează statele membre, 
Autoritatea şi partea interesată, fixându-le un termen pentru a formula observaţii.

Comisia solicită avizul Autorităţii, sau asistenţă tehnică ori ştiinţifică. Autoritatea 
înaintează Comisiei avizul sau rezultatele activităţii sale în termen de trei luni de la 
solicitare.

În cazul în care ajunge la concluzia că criteriile menţionate la alineatul 1 nu mai sunt 
satisfăcute, Comisia adoptă un regulament prin care anulează sau modifică aprobarea, 
în conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul 3. Se aplică dispozi
ţiile articolului 20 alineatul 2.

Articolul 24
Criterii de aprobare pentru substanţele susceptibile de înlocuire

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.

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

2. Se aplică dispoziţiile articolului 4 alineatul 4 şi ale articolelor 6 - 21. 

SECŢIUNEA 2
Agenţi fitoprotectori şi sinergici

Articolul 25
Aprobarea agenţilor fitoprotectori şi sinergici

1. Agenţii fitoprotectori sau sinergici sunt aprobaţi dacă respectă prevederile articolului 
4. 

2. Se aplică dispoziţiile articolelor 5 - 21.
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Articolul 26 
Agenţi fitoprotectori şi sinergici introduşi deja pe piaţă

În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 76 alineatul (3) urmează să se adopte un regulament stabilind 
un program de lucru în vederea revizuirii treptate a agenţilor fitoprotectori şi sinergici existenţi 
pe piaţă la data intrării în vigoare a respectivului regulament. Regulamentul urmează să
stabilească cerinţele documentare, procedurile de notificare, evaluare, determinare şi luare a 
deciziilor. Părţilor interesate li se va cere să prezinte toate datele necesare Comisiei, Autorităţii 
şi statelor membre până la un termen prestabilit.

SECŢIUNEA 3
Coformulanţi inacceptabili

Articolul 27
Interdicţii

1. Coformulanţii sunt interzişi atunci când se stabileşte că:

(a) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării lor în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare exercită un efect nociv asupra sănătăţii umane sau a animalelor, ori 
asupra apelor subterane, sau au efecte inacceptabile asupra mediului. sau

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele practici fitosanitare şi în condiţii normale 
şi realiste produce efecte nocive asupra sănătăţii umane sau a animalelor, ori 
exercită efecte inacceptabile asupra plantelor, produselor vegetale sau mediului.

2. Coformulanţii interzişi în temeiul alineatului 1 se includ în Anexa III, în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (3).
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CAPITOLUL III
Agenţii fitoprotectori

Secţiunea 1
Autorizarea

Subsecţiunea 1
Cerinţe şi cuprins

Articolul 28
Autorizarea introducerii pe piaţă şi a utilizării

1. Produsele fitosanitare nu se introduc pe piaţă şi nu se utilizează fără să fi fost în 
prealabil autorizate în statul membru în cauză, în conformitate cu prezentul 
regulament.

2. Prin derogare de la prevederile alineatului 1, în următoarele cazuri nu este necesară
nici o autorizare:

(a) utilizarea unor produse fitosanitare care conţin exclusiv una sau mai multe 
substanţe de bază

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

(c) producerea, depozitarea sau deplasarea unui produs fitosanitar destinat utilizării 
într-un alt stat membru, cu condiţia ca produsul să fi fost autorizat în respectivul 
stat membru iar statul membru în care au loc producerea, depozitarea sau 
deplasarea să instituie măsuri adecvate de inspecţie care să împiedice utilizarea 
produsului fitosanitar în cauză pe teritoriul său; 

Articolul 29
Cerinţe

1. Produsele fitosanitare se autorizează numai dacă îndeplinesc următoarele cerinţe: 

(a) substanţele sale active, agenţii fitoprotectori şi agenţii sinergici au fost aprobaţi; 

(b) atunci când substanţele sale active, agenţii fitoprotectori sau agenţii sinergici 
sunt produşi de o persoană sau printr-un proces de fabricaţie altul decât cele 
specificate în dosarul pe baza căruia au fost aprobate, substanţele active, agenţii 
fitoprotectori sau agenţii sinergici pe care îi conţine produsul fitosanitar nu difer
ă în mod semnificativ în raport cu specificaţia din cuprinsul regulamentului prin 
care s-a dispus aprobarea respectivelor substanţe active, agenţi fitoprotectori 
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sau agenţi sinergici, iar efectele sale nocive, cauzate de impurităţi, astfel cum 
sunt definite la articolul 4 alineatele (2) şi (3), nu le depăşesc pe acelea care ar fi 
exercitate dacă produsul ar fi fost realizat în conformitate cu procesul de fabrica
ţie specificat în dosarul menţionat;

(c) coformulanţii lor nu au fost interzişi în temeiul articolului 27;

(d) în lumina cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale, acestea satisfac cerinţele 
formulate la articolul 4 alineatul 3;

(e) natura şi cantitatea de substanţe active, agenţi fitoprotectori şi sinergici şi, dacă
este cazul, de coformulanţi şi impurităţi toxicologice, ecotoxicologice sau 
ambientale pot fi determinate prin metode adecvate;

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării în condiţiile autorizate şi care au 
relevanţă toxicologică, ecotoxicologică sau ambientală, pot fi determinate prin 
metode adecvate de uz curent;

(g) proprietăţile lor fizice şi chimice sunt cunoscute şi considerate acceptabile din 
perspectiva folosirii şi depozitării adecvate a produselor;

(h) pentru culturile de uz alimentar sau furajer, dacă este cazul, nivelurile maxime 
de reziduuri din produsele agricole afectate prin utilizarea în conformitate cu 
condiţiile autorizate au fost stabilite sau modificate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

2. Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), pe durata unei perioade de 5 ani de la 
adoptarea programului de lucru menţionat la articolul 26, statele membre pot autoriza 
introducerea pe piaţa proprie a produselor fitosanitare conţinând agenţi sinergici sau 
fitoprotectori neaprobaţi, dar incluşi în respectivul program.

3. Solicitantul trebuie să demonstreze îndeplinirea cerinţelor formulate la alineatul (1).

4. Conformitatea cu cerinţele formulate la alineatul (1) litera (b) şi literele (d) - (g), 
trebuie stabilită pe baza unor teste şi analize oficiale sau recunoscute oficial, efectuate 
în condiţii agricole, fitosanitare şi ambientale relevante pentru modul în care se 
utilizează produsul fitosanitar în cauză şi reprezentative pentru condiţiile 
predominante din zona în care urmează să fie utilizat produsul.

5. În ceea ce priveşte alineatul 1 litera (e), se pot adopta metode armonizate în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 76 alineatul 3.

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.

Articolul 30
Cuprins
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1. Autorizaţia defineşte culturile şi scopurile în care pot fi utilizate produsele fitosanitare. 

2. Autorizaţia precizează cerinţele care condiţionează introducerea pe piaţă şi utilizarea 
produselor fitosanitare. Aceste cerinţe includ condiţiile de utilizare necesare pentru 
respectarea prevederilor regulamentului pentru aprobarea substanţelor active, a agen
ţilor fitoprotectori şi a agenţilor sinergici. Autorizaţia include o clasificare a 
produselor fitosanitare din perspectiva Directivei 1999/45/CE.

3. Cerinţele formulate la alineatul (2) pot cuprinde: 

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea produsului fitosanitar, având drept 
scop protejarea sănătăţii distribuitorilor, utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză;

(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; 

Articolul 31
Durata

1. Perioada de autorizare este specificată în cuprinsul autorizaţiei. Durata autorizaţiei 
este specificată în cuprinsul acesteia şi coincide cu aceea a perioadei de aprobare a 
substanţelor active, agenţilor fitoprotectori şi a agenţilor sinergici.

2. Autorizaţiile pot fi acordate pentru perioade mai scurte, pentru sincronizarea re-evalu
ării produselor similare în scopul unei evaluări comparative a produselor care conţin 
substanţe susceptibile de înlocuire, în conformitate cu articolul 48.

3. După reînnoirea aprobării unei substanţe active, agent fitoprotector sau agent sinergic 
din compoziţia produsului fitosanitar, se acordă o suplimentare cu nouă luni a 
perioadei autorizate, pentru a se permite efectuarea examinării prevăzute la articolul 
42.

Subsecţiunea 2
Procedura

Articolul 32
Cererea de autorizare 

1. Persoanele care doresc să introducă pe piaţă produse fitosanitare trebuie să solicite o 
autorizaţie, personal sau prin reprezentare, în fiecare stat membru în care intenţioneaz
ă să comercializeze respectivele produse fitosanitare. 

2. Cererea cuprinde următoarele:

(a) lista zonelor şi statelor membre în care solicitantul a depus cereri;

(b) o propunere referitoare la statul membru care, în opinia solicitantului, ar trebui s
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ă examineze cererea în zonele vizate

(c) copii legalizate ale tuturor autorizaţiilor deja obţinute pentru respectivul produs 
fitosanitar într-un stat membru;

3. Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele: 

(a) pentru fiecare produs fitosanitar în cauză, un dosar complet şi unul rezumativ 
pentru fiecare cerinţă documentară formulată în raport cu produsul fitosanitar;

(b) pentru fiecare substanţă activă, agent fitoprotector sau agent sinergic din 
compoziţia produsului fitosanitar, un dosar complet şi unul rezumativ pentru 
fiecare cerinţă documentară formulată în raport cu substanţa activă, agentul 
fitoprotector sau agentul sinergic; şi

(c) pentru fiecare test sau studiu implicând animale vertebrate, o descriere a m
ăsurilor luate pentru evitarea repetării testelor;

(d) motivele pentru care rapoartele referitoare la teste şi studii prezentate sunt 
necesare în vederea acordării unei aprobări iniţiale sau pentru modificarea condi
ţiilor de autorizare;

4. În conformitate cu articolul 60, la depunere solicitanţii pot cere ca anumite părţi ale 
dosarelor menţionate la alineatul (3) să rămână confidenţiale. Ei vor motiva, pentru 
fiecare document sau parte de document, de ce trebuie să fie considerate drept 
confidenţiale.

Totodată, solicitanţii vor depune eventuale cereri de protecţie a datelor în 
conformitate cu articolul 56 alineatul (3).

După ce i-a acordat solicitantului posibilitatea de a formula observaţii cu privire la 
decizia pe care intenţionează să o adopte, statul membru raportor va decide ce 
informaţii urmează să fie păstrate în regim de confidenţialitate. Decizia luată se 
comunică solicitantului şi Autorităţii.

5. La cererea statului membru, solicitanţii trebuie să-şi prezinte cererea în limbile na
ţionale sau oficiale ale respectivului stat membru, sau într-una dintre acele limbi.

La cerere, solicitanţii vor pune la dispoziţia statului membru eşantioane de produs 
fitosanitar şi normele analitice pentru determinarea componentelor sale. 

Articolul 33
Exceptări

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.

2. Cu toate acestea, solicitanţii care intră sub incidenţa alineatului (1) trebuie să furnizeze 
următoarele informaţii:
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(a) informaţiile necesare pentru identificarea substanţei active, a agentului 
fitoprotector sau a agentul sinergic, în cazul în care au fost aprobaţi şi, dacă este 
cazul, pentru a stabili dacă condiţiile de aprobare au fost respectate şi sunt în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b);

(b) datele necesare pentru a demonstra că produsul fitosanitar exercită efecte 
comparabile cu cele ale produsului fitosanitar pentru care au prezentat dovada 
accesului la datele protejate.

Articolul 34
Statul membru care examinează cererea

Dacă nici un alt stat membru din aceeaşi zonă nu consimte să examineze cererea, aceasta este 
examinată de statul membru propus de solicitant. Statul membru care examinează cererea 
informează solicitantul despre aceasta.

La solicitarea statului membru care examinează cererea, celelalte state membre din zonă în care 
aceasta a fost prezentată colaborează în vederea repartizării echitabile a sarcinilor.

Celelalte state membre din zonă, în care a fost depusă cererea, se abţin de la a se pronunţa 
asupra dosarului în curs de evaluare în statul membru care examinează cererea.

Articolul 35
Examinarea

1. Statul membru care examinează cererea efectuează o evaluare independentă, obiectivă
şi transparentă, în lumina cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale. 

El aplică principiile uniforme de evaluare  şi autorizare a produselor fitosanitare prev
ăzute la articolul 29 alineatul (6), pentru a stabili dacă produsul fitosanitar, utilizat în 
conformitate cu articolul 52 şi în condiţii normale şi realiste de aplicare, satisface cerin
ţele prevăzute la articolul 29, precum şi pentru a determina consecinţele folosirii sale 
în condiţiile autorizate.

Statul membru care examinează cererea va pune evaluarea sa la dispoziţia celorlalte 
state membre aflate în zona în care a fost formulată cererea.

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. 

3. Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (2) şi fără a contraveni legislaţiei 
comunitare, în ceea ce priveşte cerinţele menţionate la articolul 30 alineatul (3) pot fi 
impuse condiţii suplimentare.
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Articolul 36
Termenul de examinare 

1. Statul membru care examinează cererea hotărăşte dacă cerinţele impuse pentru 
autorizare sunt îndeplinite în termen de douăsprezece luni de la primirea acesteia.

În cazul 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.

2. Pe durata desfăşurării procedurii prevăzute la articolul 37, termenele specificate la 
alineatul (1) se suspendă.

3. În cazul cererilor de autorizare a unui produs fitosanitar care conţine o substanţă încă
neaprobată, statele membre iniţiază evaluarea de îndată ce primesc proiectul de raport 
de evaluare prevăzut la articolul 12 alineatul (1). În astfel de cazuri, statul membru 
adoptă o hotărâre cu privire la cerere în termen de maximum şase luni de la aprobarea 
substanţei active.

Articolul 37
Stabilirea echivalenţei în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b)

1. Atunci când este necesar, conformitatea unui produs fitosanitar cu articolul 29 
alineatul (1) litera (b) se stabileşte de către statul membru care a acţionat în calitate de 
raportor pentru substanţa activă, agentul fitoprotector sau agentul sinergic menţionat 
la articolul 7 alineatul (1), denumit în continuare stat membru raportor. Solicitantul 
trebuie să furnizeze respectivului stat membru toate datele necesare.

2. După ce îi acordă solicitantului posibilitatea de a formula observaţii, pe care acesta le 
comunică şi statului membru care examinează cererea, statul membru raportor 
formulează concluzii pe care le comunică Comisiei, celorlalte state membre şi 
solicitantului. 

3. În cazul în care statul membru care examinează cererea de autorizare nu este de acord 
cu concluziile statului membru raportor, acesta informează solicitantul, celelalte state 
membre şi Comisia, motivându-şi poziţia.

Statul membru care examinează cererea de autorizare şi statul membru raportor 
încearcă să ajungă la un acord cu privire la conformitatea produsului fitosanitar cu 
articolul 29 alineatul (1) litera (b). Ele îi oferă solicitantului posibilitatea de a-şi 
prezenta observaţiile. 

4. Dacă statele membre în cauză nu ajung la un acord în termen de 90 de zile, statul 
membru care examinează cererea de autorizare înaintează dosarul la Comisie. Decizia 
privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (b) se adopt
ă în conformitate cu procedura articolul indicată la articolul 76 alineatul (2). Termenul 
de 90 de zile curge de la data la care statul membru care examinează cererea de 

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 46 RO

autorizare informează statul membru raportor că nu îi împărtăşeşte concluziile, în 
conformitate cu alineatul (3).

Înainte de adoptarea acestei decizii, Comisia poate solicita avizul Autorităţii, sau 
asistenţă ştiinţifică ori tehnică din partea acesteia, care urmează să-i fie cordată în 
termen de trei luni de la cerere. 

5. Pentru aplicarea alineatelor (1) - (4) se pot stabili norme detaliate, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 76 alineatul (3), după consultarea Autorităţii.

Articolul 38
Notificarea şi schimbul de informaţii privind cererile de autorizare

1. Statele membre întocmesc un dosar pentru fiecare cerere. Fiecare dosar trebuie să
cuprindă următoarele:

(a) o copie a cererii; 

(b) un raport cuprinzând informaţii privind evaluarea şi hotărârea adoptată în leg
ătură cu produsul fitosanitar;

(c) o evidenţă a deciziilor administrative luate de statul membru cu privire la cerere 
şi documentaţia prevăzută la articolul 32 alineatul (3), însoţită de un rezumat. 

2. La cerere, statele membre pun, fără întârziere, la dispoziţia celorlaltor state membre, a 
Autorităţii şi a Comisiei, un dosar cuprinzând documentaţia menţionată la alineatul 
(1), literele (a) - (c).

3. La cerere, solicitanţii pun la dispoziţia statelor membre, a Autorităţii şi a Comisiei o 
copie a documentaţiei ce trebuie prezentată împreună cu cererile, în conformitate cu 
articolul 32 alineatul (2) şi articolul 33.

Subsecţiunea 3
Recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor

Articolul 39
Recunoaşterea reciprocă

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

(a) autorizaţia a fost acordată de un stat membru (stat membru de referinţă) apar
ţinând 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.
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2. Recunoaşterea reciprocă nu se aplică la produsele fitosanitare care conţin substanţe 
susceptibile de înlocuire.

Articolul 40
Autorizarea

1. Statul membru în care s-a depus o cerere de autorizare în temeiul articolului 39 
autorizează respectivul produs fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi statul membru de 
referinţă, inclusiv clasificarea în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

2. Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (1) şi fără a contraveni legislaţiei 
comunitare, în ceea ce priveşte cerinţele menţionate la articolul 30 alineatul (3) pot fi 
impuse condiţii suplimentare.

Articolul 41
Procedura

1. Cererea este însoţită de următoarele: 

(a) o copie legalizată a autorizaţiei acordate de statul membru de referinţă;

(b) o declaraţie formală conform căreia produsul fitosanitar este identic cu cel 
autorizat de statul membru de referinţă;

(c) un rezumat al dosarului, în conformitate cu cerinţele formulate la articolul 32 
alineatul (3).

2. Statul membru în care se depune o cerere în conformitate cu articolul 39 adoptă o hot
ărâre în legătură cu aceasta în termen de 90 de zile. 

Subsecţiunea 4
Reînnoirea şi retragerea

Articolul 42
Reînnoirea autorizaţiilor 

1. Autorizaţiile se prelungesc în baza unei cereri prezentate de deţinător, cu condiţia ca 
cerinţele formulate la articolul 29 să fie, în continuare, îndeplinite.

Cererile trebuie depuse cu cel puţin un an înainte de expirarea autorizaţiei, cu excepţia 
cazurilor în care solicitanţii nu pot respecta acest termen din cauză că substanţa în 
cauză este inclusă in Anexa I la Directiva 91/414/EEC pe o perioadă de timp care 
expiră cu mai puţin de un an de la data aplicării prezentului regulament.

2. Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele informaţii:

(a) o copie a autorizaţiei acordate pentru produsul fitosanitar;
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(b) un raport privind rezultatele monitorizării, dacă autorizaţia implica 
monitorizarea;

3. În termen de trei luni de la reînnoirea aprobării pentru o substanţă activă, un agent 
fitoprotector sau un agent sinergic din compoziţia produsului fitosanitar, solicitantul 
trebuie să depună următoarele informaţii:

(a) orice informaţii noi, solicitate în urma modificărilor aduse cerinţelor 
documentare sau criteriilor;

(b) dovada faptului că noile date sunt prezentate ca urmare a unor cerinţe 
documentare sau criterii care nu erau în vigoare la data acordării autorizaţiei 
pentru produsul fitosanitar; 

(c) orice informaţii solicitate pentru a dovedi că produsul fitosanitar întruneşte 
condiţiile stabilite în regulamentul privind reînnoirea aprobării substanţei active, 
agentului fitoprotector sau agentului sinergic din compoziţia sa;

4. Statul membru verifică dacă toate produsele fitosanitare care conţin substanţa activă, 
agentul fitoprotector sau agentul sinergic în cauză îndeplinesc integral condiţiile şi 
restricţiile prevăzute în regulamentul de reînnoire a aprobării, în conformitate cu 
articolul 20.

Statul membru care a acţionat în calitate de raportor pentru substanţa activă, agentul 
fitoprotector sau agentul sinergic coordonează activitatea de verificare şi evaluare a 
rezultatelor. Conformitatea se verifică în termenul stabilit de regulamentul de reînnoire 
a aprobării.

5. Procedura menţionată la articolul 76 alineatul (2).permite formularea unor indicaţii 
orientative  cu privire la organizarea verificărilor având ca obiect conformitatea. 

6. Statele membre adoptă hotărârea de reînnoire a autorizaţiei după cel mult nouă luni de 
la reînnoirea aprobării pentru substanţa activă, agentul fitoprotector sau agentul 
sinergic din compoziţia produsului fitosanitar.

7. În cazul în care, din motive independente de voinţa titularului autorizaţiei, statul 
membru în cauză nu adoptă nici o hotărâre privind reînnoirea acesteia, autorizaţia se 
prelungeşte cu perioada necesară finalizării examinării şi adoptării unei hotărâri
privind reînnoirea.

Articolul 43
Retragerea sau modificarea autorizaţiilor

1. În cazul în care există indicii că cerinţele formulate la articolul 29 au încetat să mai fie 
îndeplinite, autorizaţiile pot fi revizuite de către statele membre în orice moment.

2. Dacă un stat membru intenţionează să anuleze sau să amendeze o autorizaţie, acesta 
informează titularul autorizaţiei şi îi oferă posibilitatea de a formula observaţii. 
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Statul membru îi poate cere titularului autorizaţiei să furnizeze informaţii 
suplimentare.
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3. Statul membru anulează sau, după cum este cazul, modifică autorizaţia atunci când:

(a) cerinţele menţionate la articolul 29 nu sunt, sau au încetat să mai fie satisfăcute;

(b) asupra faptelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia au fost furnizate informaţii 
false sau înşelătoare;

(c) una dintre condiţiile incluse în autorizaţie nu este îndeplinită. 

4. În cazul în care un stat membru anulează sau modifică o autorizaţie în conformitate cu 
alineatul (3), acesta informează de îndată titularul autorizaţiei, celelalte state membre, 
Autoritatea şi Comisia. Celelalte state membre din zonă anulează sau amendează
autorizaţia în consecinţă. Acolo unde este cazul se aplică dispoziţiile articolului 45.

Articolul 44
Retragerea sau modificarea autorizaţiilor la cererea titularilor

1. Autorizaţiile pot fi retrase sau modificate la solicitarea titularilor lor, care trebuie să-şi 
motiveze cererea.

2. Modificările se pot acorda numai când se stabileşte că cerinţele prevăzute la articolul 
29 continuă să fie satisfăcute.

Articolul 45
Perioada de graţie

În cazul în care un stat membru anulează sau modifică o autorizaţie, ori nu o mai reînnoieşte, 
acesta poate acorda o perioadă de graţie pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piaţă
şi utilizarea stocurilor existente. 

În cazul în care motivele anulării, amendării sau nereînnoirii autorizaţiei o permit, perioadele de 
graţie acordate pentru epuizarea stocurilor de produs fitosanitar în cauză trebuie stabilite astfel 
încât să nu interfereze cu perioada normală de utilizare a acestuia.

Subsecţiunea 5
Cazuri speciale

Articolul 46
Introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare cu periculozitate redusă

1. În cazul în care toate substanţele active din compoziţia unui produs fitosanitar sunt 
substanţe de tipul menţionat la articolul 22 („substanţe active cu periculozitate redus
ă”), prin derogare de la dispoziţiile articolului 29 produsul respectiv se autorizează ca 
produs fitosanitar cu periculozitate redusă, cu condiţia să îndeplinească următoarele 
cerinţe:
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(a) substanţele active, agenţii fitoprotectori şi agenţii sinergici cu periculozitate 
redusă din compoziţia acestuia au fost aprobaţi în conformitate cu Capitolul II;

(b) produsul nu conţine substanţe periculoase;

(c) produsul este suficient de eficient;

(d) produsul nu provoacă vertebratelor combătute suferinţe şi dureri inutile;

(e) produsul este în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) literele (b), (c) şi (e) - 
(h).

Aceste produse sunt denumite în continuare „produse fitosanitare cu periculozitate 
redusă”.

2. Solicitanţii de autorizaţii pentru produse fitosanitare cu periculozitate redusă trebuie s
ă dovedească respectarea cerinţelor formulate la alineatul (1), iar cererea trebuie să fie 
însoţită de un dosar complet şi unul rezumativ pentru fiecare dintre cerinţele 
documentare referitoare la substanţa activă şi la produsul fitosanitar.

3. Statul membru hotărăşte asupra aprobării cererilor de autorizare a produselor 
fitosanitare cu periculozitate redusă în termen de 90 de zile. 

În cazul în care un alt stat membru din zonă a autorizat deja respectivul produs 
fitosanitar cu periculozitate redusă, termenul este de 60 de zile. 

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 90 de zile se prelungeşte cu termenul suplimentar acordat de statul 
membru.

4. În lipsa unor dispoziţii contrare, se aplică toate prevederile referitoare la autorizare ale 
prezentului regulament. 

Articolul 47
Introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare  conţinând micro-organisme 

modificate genetic

1. În afară de evaluarea în conformitate cu prezentul capitol, produsele fitosanitare care 
conţin micro-organisme aflate sub incidenţa Directivei 2001/18/CE trebuie să fie 
examinate, în ceea ce priveşte modificarea genetică, în conformitate cu respectiva 
directivă. 

În lipsa unui acord scris, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2001/18/CE, 
pentru astfel de produse fitosanitare nu se acordă autorizaţii în conformitate cu 
prezentul regulament.

2. În lipsa unor dispoziţii contrare, se aplică toate prevederile referitoare la autorizare din 
prezentul regulament.
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Articolul 48
Evaluarea comparativă a produselor fitosanitare conţinând substanţe susceptibile de 

înlocuire

1. Statele membre nu autorizează produse fitosanitare conţinând substanţe susceptibile 
de înlocuire în cazul în care o evaluare comparativă a pericolelor şi avantajelor, în 
conformitate cu Anexa IV, indică faptul că:

(a) pentru aplicaţiile specificate în cerere există deja un produs fitosanitar sau o 
metodă non-chimică de prevenţie sau control semnificativ mai puţin periculoasă
pentru sănătatea umană sau a animalelor, ori pentru mediu;

(b) produsul fitosanitar sau metoda non-chimică de control sau prevenţie men
ţionate la litera (a) nu prezintă dezavantaje economice sau practice 
semnificative; 

(c) diversitatea chimică a substanţelor active este de natură să reducă la minimum 
dobândirea rezistenţei la organismele vizate.

2. Prin derogare de la alineatul (1), produsele fitosanitare conţinând o substanţă
susceptibilă de înlocuire se autorizează fără evaluare comparativă în cazul în care este 
necesar ca mai întâi să se acumuleze experienţă prin utilizarea acestora în practică.

Astfel de autorizaţii se acordă pe o perioadă de maximum trei ani.

3. Statele membre repetă regulat evaluarea comparativă menţionată la alineatul (1), la cel 
mult patru ani de la acordarea sau reînnoirea autorizaţiei.

În funcţie de rezultate evaluării comparative, statele membre menţin, retrag sau 
modifică autorizaţia.

4. În cazul în care un stat membru hotărăşte să retragă sau să amendeze o autorizaţie în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul (3), retragerea sau modificările produc 
efecte după patru ani de la respectiva decizie a statului membru, sau la finele perioadei 
pentru care a fost aprobată substanţa susceptibilă de înlocuire, dacă aceasta din urmă
ia sfârşit mai devreme. 

5. În lipsa unor dispoziţii contrare, se aplică toate prevederile referitoare la autorizare ale 
prezentului regulament.

Articolul 49
Prelungirea autorizaţiei pentru aplicaţii minore 

1. În sensul prezentului articol, prin aplicaţie minoră a unui produs fitosanitar într-un 
anumit stat membru se înţelege utilizarea respectivului produs la o cultură care nu este 
larg răspândită în acel stat membru, sau la o cultură larg răspândită, pentru a face faţă
unei necesităţi cu caracter de excepţie. 

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 53 RO

2. Titularul autorizaţiei, organizaţiile ştiinţifice sau oficiale implicate în activităţi agricole 
sau organizaţiile agricole profesionale şi utilizatorii profesionişti pot solicita 
prelungirea autorizaţiei unui produs fitosanitar deja autorizat în statul respectiv pentru 
aplicaţii minore, încă neacoperite de autorizaţie.

3. Statele membre prelungesc autorizaţia cu următoarele condiţii:

(a) aplicaţia vizată este de natură minoră;

(b) condiţiile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) litera (b) şi (e) şi articolul 29 
alineatul (1) litera (h) sunt îndeplinite;

(c) prelungirea se acordă în interes public;

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

4. Prelungirea poate lua forma unei modificări a autorizaţiei existente, sau a unei autoriza
ţii separate, după cum o impun procedurile din statul membru în cauză.

5. Atunci când statele membre acordă o autorizaţie pentru aplicaţii minore, ele informeaz
ă titularul autorizaţiei şi îi solicite să modifice datele de pe etichetă în consecinţă.

În caz de refuz din partea titularului autorizaţiei, statele membre se asigură că
utilizatorii sunt informaţi pe deplin şi în mod specific în ceea ce priveşte instrucţiunile 
de utilizare, prin intermediul unei publicaţii sau al unui site Internet oficial.

6. Statele membre alcătuiesc şi actualizează regulat o evidenţă a aplicaţiilor minore.

7. În lipsa unor dispoziţii contrare, se aplică toate prevederile referitoare la autorizare din 
prezentul regulament.

Subsecţiunea 6
Derogări

Articolul 50
Situaţii de urgenţă în agricultură

1. Prin derogare de la articolul 28, în circumstanţe speciale, statele membre pot autoriza, 
pe o perioadă de maximum 120 de zile, introducerea pe piaţă a unor produse 
fitosanitare destinate să fie aplicate în mod limitat şi sub control, atunci când se 
consideră că astfel de măsuri se impun deoarece sănătatea plantelor este ameninţată de 
pericole ce nu pot fi evitate cu alte mijloace rezonabile.

Statul membru în cauză informează de îndată celelalte state membre şi Comisia despre 
măsura adoptată, furnizând informaţii detaliate despre situaţia şi şi toate acţiunile 
întreprinse pentru a garanta siguranţa consumatorilor.
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2. Comisia poate solicita avizul Autorităţii, sau asistenţă tehnică ori ştiinţifică.

Autoritatea înaintează Comisiei avizul sau rezultatele activităţii sale în termen de o lun
ă de la solicitare.

3. Dacă este necesar, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul 
(3), se adoptă hotărâri în următoarele privinţe: 

(a) dacă cultura tratată poate fi, sau nu, comercializată în condiţii de siguranţă;

(b) dacă şi în ce condiţii statele membre 

(i) pot prelungi durata măsurii, sau dacă aceasta trebuie repetată; sau

(ii) încetează să mai aplice măsura ori o amendează.

4. Dispoziţiile de la alineatele (1) - (3) nu se aplică produselor fitosanitare care conţin 
sau constau din micro-organisme modificate genetic.

Articolul 51
Cercetarea şi dezvoltarea

1. Prin derogare de la articolul 28, experimentele efectuate în cadrul activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care implică eliberarea în mediul înconjurător a unui produs 
fitosanitar neautorizat sunt permise numai dacă statul membru în cauză, pe teritoriul c
ăruia s-au realizat experimentele sau testele, a examinat datele existente şi a acordat o 
autorizaţie în scop experimental. Dacă încă nu au fost luate măsuri relevante, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005. autorizaţia poate limita cantităţile 
utilizate şi suprafeţele tratate şi poate impune condiţii suplimentare în scopul prevenirii 
oricăror efecte nocive asupra sănătăţii omului sau a animalelor sau orice efecte 
negative inacceptabile asupra mediului, cum ar fi împiedicarea pătrunderii în lanţul 
alimentar al alimentelor şi furajelor care conţin reziduuri.

Statul membru poate autoriza dinainte un întreg program experimental sau de testare, 
sau poate condiţiona efectuarea fiecărui experiment sau test în parte de obţinerea unei 
autorizaţii.

2. În statul membru pe teritoriul căruia urmează să se efectueze experimentul sau testul 
trebuie să se depună o cerere, însoţită de un dosar cuprinzând toate datele disponibile 
în măsură să permită stabilirea efectelor posibile asupra sănătăţii omului sau a 
animalelor, ori efectele posibile asupra mediului.

3. Autorizaţiile în scop experimental nu se acordă pentru experimente sau teste care 
implică eliberarea în atmosferă a unor micro-organisme modificate genetic dacă o 
asemenea acţiune nu a fost acceptată în conformitate cu Directiva 2001/18/CE. 

4. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (3), pot fi adoptate 
norme detaliate de aplicare a prezentului articol, în particular în ceea ce priveşte cantit
ăţile maxime de produs fitosanitar care pot fi eliberate în cadrul experimentelor sau 
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testelor şi informaţia minimă care trebuie depusă în temeiul dispoziţiilor de la alineatul 
(2).

Secţiunea 2
Utilizare şi informare

Articolul 52
Utilizarea produselor fitosanitare

Produsele fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător.

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 buna practică ambientală şi de management integrat al 
speciilor dăunătoare. 

Până la cel mai târziu 1 ianuarie 2014, o utilizare corespunzătoare a produselor fitosanitare va 
include respectarea principiilor de management integrat al speciilor dăunătoare, inclusiv bunele 
practici ambientale şi de protecţie fitosanitară.

În conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (2), se pot adopta norme 
detaliate pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv exigenţe minime în legătură
cu aceste principii.

Articolul 53
Informaţii privind efectele potenţial nocive

1. Titularii de autorizaţii pentru produse fitosanitare notifică de îndată statele membre 
care au acordat autorizaţiile în legătură cu orice nouă informaţie privind respectivele 
produse fitosanitare, sau substanţele active, agenţii fitoprotectori ori agenţii sinergici 
din compoziţia lor, care sugerează că produsele fitosanitare exercită efecte nocive de 
natură să le împiedice de a mai satisface criteriile formulate la articolul 29 şi, 
respectiv, articolul 4. 

În particular, trebuie notificate efectele potenţial nocive ale respectivelor produse 
fitosanitare, sau ale substanţelor active, agenţilor fitoprotectori sau agenţilor sinergici 
din compoziţia lor, exercitate asupra sănătăţii omului şi animalelor ori asupra apelor 
subterane, sau efectele potenţial inacceptabile ale acestora asupra plantelor, 
produselor vegetale sau asupra mediului. 

În acest scop, titularii autorizaţiilor trebuie să înregistreze şi să raporteze orice reacţie 
adversă la om despre care se crede că ar fi legată de folosirea unui produs fitosanitar.

Notificarea include în mod obligatoriu informaţiile relevante privind hotărârile sau 
evaluările organelor publice care autorizează produse fitosanitare sau substanţe active 
în terţe ţări. 

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 56 RO

2. Notificarea indică dacă şi în ce fel noile informaţii conduc la concluzia că produsele 
fitosanitare, substanţele active, agenţii fitoprotectori sau agenţii sinergici au încetat să
mai respecte cerinţele formulate la articolul 29 şi, respectiv, articolul 4. 

3. În fiecare zonă, primul dintre statele membre care a acordat o autorizaţie evaluează
informaţia primită şi informează celelalte state membre din aceeaşi zonă dacă a hotărât 
să retragă sau să modifice autorizaţia în conformitate cu articolul 43.

În cazul în care consideră că condiţiile stabilite pentru aprobarea substanţei active, a 
agentului fitoprotector sau a agentului sinergic din compoziţia produsului fitosanitar 
nu mai sunt îndeplinite, acesta informează celelalte state membre, Autoritatea şi 
Comisia şi propune retragerea aprobării sau modificarea condiţiilor de aprobare.

4. Titularii de autorizaţii pentru produse fitosanitare raportează anual autorităţii 
competente din statul membru care a acordat autorizaţiile pentru respectivele produse 
fitosanitare toate informaţiile de care dispun cu privire la nerealizarea eficienţei 
scontate, la dezvoltarea rezistenţei şi la orice alte efecte neprevăzute asupra plantelor, 
produselor vegetale sau a mediului.

Articolul 54
Obligaţia de asigurare a accesibilităţii informaţiei

1. Statele membre pun la dispoziţia publicului, sub formă electronică, informaţii 
referitoare la produsele fitosanitare autorizate sau interzise în conformitate cu 
prezentul regulament cuprinzând cel puţin:

(a) denumirea societăţii sau numele titularului autorizaţiei;

(b) denumirea comercială a produsului;

(c) tipul preparatului;

(d) denumirea şi cantitatea de substanţă activă, agent fitoprotector sau agent 
sinergic pe care îl conţine;

(e) aplicaţia sau aplicaţiile produsului;

(f) dacă sunt relevante, motivele retragerii unei autorizaţii.

2. Informaţia menţionată la alineatul (1) trebuie să fie uşor accesibilă şi actualizată cel pu
ţin o dată la trei luni.

3. Pentru a facilita aplicarea alineatelor (1) şi (2), se poate institui un sistem de informare 
standardizat, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (2).

Capitolul IV
Adjuvanţi

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 57 RO

Articolul 55
Introducerea pe piaţă şi utilizarea adjuvanţilor

Adjuvanţii care conţin coformulanţi interzişi în conformitate cu articolul 27 nu se introduc pe 
piaţă.

CAPITOLUL V
PROTECŢIA ŞI UTILIZAREA ÎN COMUN A DATELOR

Articolul 56
Protecţia datelor 

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: 

(a) necesare pentru autorizare 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 articolul 77. 

Perioada de protejare a datelor este de zece ani cu începere de la data primei autoriz
ări 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.

2. Alineatul (1) nu se aplică:

(a) rapoartele privind testele şi studiile în cazul cărora solicitanţii au depus scrisori 
de acces; sau 

(b) în cazul în care perioada de protejare a datelor acordată în legătură cu un alt 
produs fitosanitar pentru rapoartele privind testele şi studiile în cauză a expirat. 
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3. Regimul de protecţie a datelor menţionat la alineatul (1) se acordă numai 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:

(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; 

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

Articolul 57
Lista rapoartelor privind testele şi studiile

1. Pentru fiecare substanţă activă, agent fitoprotector şi agent sinergic, statul membru 
raportor întocmeşte şi pune la dispoziţia oricărei părţi interesate, la cererea acesteia, o 
evidenţă a rapoartelor privind testele şi studiile necesare pentru prima aprobare, 
modificarea condiţiilor de aprobare sau reînnoirea aprobării.

2. Pentru fiecare produs fitosanitar pe care îl autorizează, statele membre întocmesc şi 
pun la dispoziţia oricărei părţi interesate, la cererea acesteia:

(a) o evidenţă a rapoartelor privind testele şi studiile necesare pentru prima 
autorizare, modificarea condiţiilor de autorizare sau reînnoirea autorizaţiei; şi

(b) o evidenţă a rapoartelor privind testele şi studiile pentru care s-a solicitat protec
ţia, în conformitate cu articolul 56 şi a tuturor dovezilor prezentate în 
conformitate cu respectivul articol.

3. Listele prevăzute la alineatele (1) şi (2) cuprind informaţii privind eventuala atestare a 
conformităţii respectivelor rapoarte privind testele şi studiile cu principiile de bună
practică de laborator sau cu principiile de bună practică experimentală. 

Articolul 58
Norme generale pentru evitarea repetării testelor

1. Înainte de a efectua vreun test sau studiu, orice persoană care doreşte să obţină o 
autorizaţie pentru un produs fitosanitar trebuie să se informeze, pe baza unei cereri 
depuse la autoritatea competentă a statului membru în cauză, dacă acesta a eliberat 
deja vreo autorizaţie pentru un produs fitosanitar conţinând aceeaşi substanţă activă, 
agent fitoprotector sau agent sinergic. Cererea respectivă se referă şi la o consultare a 
datelor disponibile în conformitate cu articolul 54.

Potenţialul solicitant trebuie să depună toate datele privitoare la identitatea şi impurită
ţile substanţei active pe care intenţionează să o utilizeze. În susţinerea cererii se depun 
dovezi care să ateste că partea potenţial interesată intenţionează să solicite o autoriza
ţie.
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2. În cazul în care reţine că partea potenţial interesată intenţionează să solicite o autoriza
ţie, autoritatea competentă a statului membru îi comunică acesteia numele şi adresa 
titularului sau titularilor autorizaţiilor anterioare relevante, informându-i totodată pe 
aceştia cu privire la numele şi adresa solicitantului.

3. Solicitantul potenţial de autorizaţie şi titularul sau titularii de autorizaţii relevante iau 
toate măsurile rezonabile pentru a ajunge la un acord în ceea ce priveşte utilizarea în 
comun a oricăror rapoarte privind testele şi studiile protejate în temeiul articolului 56, 
necesare celui dintâi în susţinerea cererii sale.

Articolul 59
Utilizarea în comun a testelor şi studiilor efectuate pe animale vertebrate

1. În conformitate cu prezentul regulament, testele şi studiile efectuate pe animale 
vertebrate nu se repetă. Orice persoană care intenţionează să efectueze teste şi studii 
pe animale vertebrate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a verifica dacă
respectivele teste şi studii nu au fost deja efectuate sau iniţiate. 

2. Solicitantul potenţial şi titularul sau titularii de autorizaţii relevante trebuie să depună
toate eforturile pentru a asigura utilizarea în comun a testelor şi studiilor efectuate pe 
animale vertebrate. Costurile pe care le implică utilizarea în comun a rapopartelor de 
testare şi a studiilor se stabilesc în mod cinstit, transparent şi nediscriminatoriu. 
Solicitantul potenţial nu trebuie decât să contribuie la acoperirea costurilor aferente 
informaţiei pe care trebuie să o depună pentru a satisface cerinţele care condiţionează
obţinerea autorizaţiei.

3. În cazul în care solicitantul potenţial şi titularul sau titularii de autorizaţii relevante 
acordate pentru produse fitosanitare care conţin aceeaşi substanţă activă, agent 
fitoprotector sau agent sinergic nu reuşesc să ajungă la un acord în ceea ce priveşte 
utilizarea în comun a rapoartelor privind testele şi studiile efectuate pe animale 
vertebrate, solicitantul potenţial informează autoritatea competentă a statului membru. 
Cele două părţi convin, totuşi, asupra instanţelor competente în scopul aplicării 
dispoziţiilor de la cel de al doilea paragraf.

Imposibilitatea de a ajunge la un acord, în conformitate cu alineatul (2), nu împiedică
autoritatea competentă a statului membru să utilizeze rapoartele privind testele şi 
studiile efectuate pe animale vertebrate în legătură cu cererea solicitantului potenţial. 
Titularul sau titularii de autorizaţii relevante revendică din partea solicitantului poten
ţial plata în cote egale a costurilor suportate, în faţa instanţelor dintr-un stat membru 
desemnate de părţi în conformitate cu primul paragraf. Instanţele în cauză au în vedere 
principiile menţionate la alineatul (2).

CAPITOLUL VI
ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAŢII 

Articolul 60

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 60 RO

12 JO L 145, 31.5.01, p. 43.
13 JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

Confidenţialitatea

1. Persoanele care invocă articolul 7 alineatul (3), articolul 12 alineatul (1), articolul 15 
alineatul (2), articolul 16 sau articolul 32 alineatul (4) pentru a cere ca informaţiile 
furnizate de ele în conformitate cu prezentul regulament să fie tratate în regim de 
confideţialitate dovedesc cu mijloace verificabile că dezvăluirea respectivelor informa
ţii le-ar putea leza interesele comerciale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
prima liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului,12 sau orice alte interese protejate în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(1) al aceluiaşi regulament. 

2. În ceea ce priveşte interesele comerciale menţionate la alineatul (1), sunt considerate 
confidenţiale numai următoarele elemente:

(a) metoda de fabricaţie;

(b) datele referitoare la puritatea substanţei active, cu excepţia impurităţilor 
considerate toxicologice, ecotoxicologice sau cu relevanţă ambientală

(c) informaţiile privind compoziţia completă a produsului fitosanitar.

3. Prezentul articol nu aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului13.
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CAPITOLUL VII
AMBALAREA SI ETICHETAREA PRODUSELOR FITOSANITARE SI 

PUBLICITATEA FACUTA ACESTORA SI ADJUVANŢILOR

Articolul 61
Ambalare şi prezentare 

1. Produsele fitosanitare şi adjuvanţii care pot fi confundaţi cu alimentele, băuturile sau 
hrana pentru animale se ambalează astfel ca probabilitatea unei asemenea confuzii să
fie minimă.

2. Produsele fitosanitare şi adjuvanţii aflaţi la dispoziţia publicului larg care pot fi 
confundaţi cu alimentele, băuturile sau hrana pentru animale conţin componente care 
descurajează sau împiedică consumul.

3. Articolul 9 al Directivei 1999/45/CE se aplică şi la produsele fitosanitare şi adjuvanţii 
care nu intră sub incidenţa respectivei directive.

Articolul 62
Etichetarea

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

Respectivul regulament cuprinde şi frazele tip referitoare la riscurile deosebite şi la m
ăsurile de precauţie care completează frazele specificate de directiva 1999/45/CE. 
Regulamentul incorporează textul Anexelor IV şi V la Directiva 91/414/CEE, 
împreună cu modificările eventual necesare.

2. Statele membre pot cere prezentarea unor eşantioane sau machete ale ambalajelor şi 
proiecte ale etichetelor şi pliantelor.

3. În cazul în care un stat membru consideră că, pentru protejarea sănătăţii omului şi a 
animalelor şi pentru protejarea mediului, sunt necesare fraze suplimentare, acesta 
notifică de îndată celelalte state membre şi Comisia, indicând fraza sau frazele şi 
motivele pentru care le consideră necesare.

Aceste fraze se includ în regulamentul menţionat la alineatul (1).

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

Articolul 63
Publicitatea

1. Toate textele publicitare pentru produse fitosanitare trebuie să fie însoţite de propozi
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ţia „Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi informa
ţiile despre produs înainte de utilizare”. Aceste propoziţii trebuie să se distingă clar de 
ansamblul textului publicitar. Cuvintele „produs fitosanitar” pot fi înlocuite cu o 
descriere mai exactă a tipului produsului, cum ar fi fungicid, insectivid sau ierbicid.

2. Textul publicitar nu trebuie să cuprindă informaţii care ar putea induce în eroare în leg
ătură cu posibilele riscuri pentru sănătatea omului sau a animalelor ori pentru mediu, 
cum ar fi expresiile „risc redus”, „non toxic” sau „fără efecte nocive”.

CAPITOLUL VIII
CONTROALE 

Articolul 64
Ţinerea evidenţelor

1. Producătorii, furnizorii, distribuitorii şi utilizatorii profesionişti de produse fitosanitare 
ţin o evidenţă a produselor fitosanitare pe care le produc, stochează sau utilizează. 

La cerere, aceştia pun la dispoziţia autorităţii competente informaţiile relevante 
existente în respectivele evidenţe. De asemenea, ei trebuie să pună informaţiile 
respective la dispoziţia vecinilor sau a întreprinderilor de tratare a apei care le solicită
accesul.

2. Titularii de autorizaţii furnizează autorităţilor competente ale statelor membre toate 
datele privind volumul de vânzări de produse fitosanitare.

3. Procedura prevăzută de articolul 76 alineatul (3) permite adoptarea de norme care să
asigure aplicarea uniformă a dispoziţiilor de la alineatul (1) şi (2).

Articolul 65
Monitorizare şi controale

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. 

Experţii Comisiei efectuează audituri generale şi speciale în statele membre, pentru a verifica 
controalele oficiale ale statelor membre. 

Un regulament, adoptat în conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (3), 
urmează să stabilească dispoziţii privind controalele având ca obiect producerea, ambalarea, 
etichetarea, depozitarea, transportul, comercializarea, formula şi utilizarea produselor 
fitosanitare. Respectivul regulament va cuprinde dispoziţii echivalente cu articolele 1 - 13 şi 26, 
articolul 27 alineatul (1), articolul 27 alineatul (4) litera (a) şi (b) şi articolul 27 alineatele (5) - 
(12), articolele 28, 29, 32 - 45, 51, 53, 54, 66 şi Anexele I, II, III, VI şi VII la Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004. De asemenea, el va cuprinde prevederi referitoare la strângerea informa
ţiilor şi la raportarea cazurilor în care există suspiciuni de otrăvire şi va indica în amănunt ce 
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informaţii trebuie comunicate ca răspuns la solicitările medicilor.

CAPITOLUL IX
URGENŢE

Articolul 66 
Măsuri de urgenţă

În cazurile în care devine evident că o substanţă activă, agent fitoprotector, agent sinergic sau 
coformulant aprobat ori un produs fitosanitar autorizat în conformitate cu prezentul 
regulament constituie un pericol grav pentru sănătatea omului sau animalelor ori pentru mediu, 
iar pericolul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsuri luate de statele 
membre în cauză, se adoptă fără întârziere măsuri de limitare sau interzicere a folosirii şi/sau 
comercializării respectivei substanţe active/respectivului produs, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 76 alineatul (3), fie din iniţiativa Comisiei însăşi, fie la solicitarea unui 
stat membru. Înainte de adoptarea unor astfel de măsuri, Comisia examinează dovezile şi poate 
solicita avizul Autorităţii. Comisia poate stabili un termen până la care trebuie exprimat avizul.

Articolul 67
Măsuri de urgenţă în cazuri de urgenţă extremă

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 66, Comisia poate adopta în mod provizoriu măsurile 
prevăzute la articolul 66, după ce consultă statul membru sau statele membre în cauză şi 
informează celelalte state membre.

De îndată ce este posibil şi cel mai târziu în termen de 10 zile lucrătoare, aceste măsuri trebuie 
confirmate, modificate, revocate sau prelungite în conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (3).

Articolul 68
Alte măsuri de urgenţă

1. În cazul în care un stat membru informează oficial Comisia despre necesitatea unor m
ăsuri de urgenţă, dar nu se întreprinde nici o acţiune în conformitate cu articolele 66 
sau 67, statul membru poate adopta măsuri de protecţie provizorii. În astfel de situaţii, 
statul membru informează imediat celelalte state membre şi Comisia.

2. În termen de 30 de zile lucrătoare, Comisia sesizează comitetul menţionat la articolul 
76 alineatul (1), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 76 alineatul (3), în 
vederea prelungirii, modificării sau abrogării măsurilor de protecţie luate provizoriu la 
nivel naţional.

3. Statul membru îşi poate menţine în vigoare măsurile de protecţie provizorii până la 
adoptarea măsurilor comunitare.

CAPITOLUL X
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DISPOZIŢII FINANCIARE ŞI ADMINISTRATIVE

Articolul 69
Sancţiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prezentului 
regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura executarea acestora. Sancţiunile prev
ăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive.

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

Articolul 70
Răspunderea civilă şi penală

În statele membre, acordarea unei autorizaţii şi orice altă măsură luată în conformitate cu 
prezentul regulament nu exonerează producătorul şi, dacă este cazul, persoana răspunzătoare 
pentru introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare sau pentru utilizarea acestora de r
ăspundere civilă şi penală în sens general.

Articolul 71
Taxe şi drepturi

1. Statele membre îşi pot recupera costurile asociate activităţilor desfăşurate ca urmare a 
obligaţiilor ce decurg din prezentul regulament, prin intermediul unor taxe şi drepturi.

2. Statele membre se asigură ca taxele sau drepturile prevăzute la alineatul (1): 

(a) sunt stabilite în mod transparent şi

(b) corespund costului real al activităţilor prestate.

Taxele sau drepturile pot include un tarifar de preţuri fixe bazate pe costurile medii ale 
activităţilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 72
Autorităţi naţionale

1. Fiecare stat membru desemnează una sau mau multe  autorităţi competente care să
asigure îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prezentul regulament.

2. Fiecare stat membru desemnează o autoritate naţională coordonatoare care gestioneaz
ă şi asigură în ansamblul lor contactele necesare cu solicitanţii, celelalte state membre, 
Comisia şi Autoritatea.

3. Fiecare stat membru comunică Comisiei, Autorităţii şi autorităţilor naţionale 
coordonatoare ale celorlaltor state membre informaţii amănunţite despre autoritatea 
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sau autorităţile sale naţionale competente şi le informează pe acestea cu privire la 
orice modificare operată în ceea ce le priveşte.

4. Pe site-ul sau de Internet, Comisia publică şi actualizează o listă a autorităţilor men
ţionate la alineatele (1) şi (2).

Articolul 73
Cheltuielile Comisie 

1. Comisia poate suporta cheltuieli pentru activităţile legate de atingerea obiectivelor 
prezentului regulament, inclusiv de organizarea şi:

(a) dezvoltarea unui sistem armonizat, inclusiv a unei baze de date adecvate, pentru 
colectarea şi stocarea tuturor informaţiilor privind substanţele active, agenţii 
fitoprotectori, agenţii sinergici, coformulanţii, produsele fitosanitare şi adjuvan
ţii, în scopul punerii acestora la dispoziţia statelor membre, producătorilor şi 
celorlaltor părţi interesate; 

(b) efectuarea unor studii necesare pentru elaborarea şi dezvoltarea în continuare a 
legislaţiei privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare şi a 
adjuvanţilor

(c) efectuarea de studii necesare pentru armonizarea procedurilor, criteriilor de 
adoptare a deciziilor şi cerinţelor documentare; 

(d) coordonarea, dacă este necesar prin mijloace electronice, a cooperării dintre 
statele membre, Autoritate şi Comisie şi măsuri care să faciliteze distribuirea 
echitabilă a îndatoririlor;

(e) dezvoltarea şi actualizarea unui sistem electronic coordonat de prezentare şi 
evaluare, menit să promoveze schimbul electronic de documente şi distribuirea 
echitabilă a îndatoririlor între solicitanţi, statele membre, Autoritate şi Comisie;

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

(g) cheltuielile de deplasare şi de întreţinere suportate de experţii statelor membre 
desemnaţi de Comisie să-i asiste pe experţii săi în cadrul activităţilor de control 
specificate la articolul 65;

(h) formarea personalului de control

(i) finanţarea altor măsuri necesare pentru aplicarea regulamentului adoptat în 
conformitate cu articolul 65.

2. Autoritatea bugetară autorizează alocaţiile bugetare necesare în conformitate cu 
alineatul (1) în fiecare an financiar.

Articolul 74 
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Documente orientative

În conformitate cu procedura menţionată la articolul 76 alineatul (2), Comisia poate 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. 

Articolul 75
Modificări şi măsuri de aplicare

1. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 76 alineatul (3), se procedează la 
adoptarea celor ce urmează:

(a) modificări ale anexelor, luându-se în consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice actuale;

(b) regulamentele privind cerinţele documentare formulate pentru substanţele active 
ale produselor fitosanitare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) literele (b) 
şi (c), luând în consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice;

(c) modificări ale regulamentului privind principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare, în conformitate cu articolul 29 alineatul (6), 
luând în consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice;

(d) modificările regulamentului cuprinzând dispoziţiile în materie de etichetare a 
produselor fitosanitare, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1);

(e) măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

2. În conformitate cu procedura menţionează la articolul 76 alineatul (2), urmează să se 
adopte un regulament cuprinzând o listă a substanţelor active incluse în Anexa I la 
Directiva 91/414/CEE. Aceste substanţe se consideră aprobate în conformitate cu 
prezentul regulament.

Articolul 76
Comitet

1. Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea 
animală, instituit în temeiul art. 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, denumit în 
continuare „comitet”.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 al acesteia.

3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 al acesteia.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.
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4. Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

Capitolul XI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 77
Măsuri tranzitorii 

1. Directiva 91/414/CEE („directiva”) continuă să se aplice, în ceea ce priveşte 
procedura şi condiţiile de aprobare, la substanţele active pentru care s-au adoptat hot
ărâri în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al acesteia înainte de data aplicării 
prezentului regulament.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 13 alineatul (2) al prezentului regulament, pe 
baza examinării efectuate în temeiul directivei se adoptă un regulament privind 
aprobarea acestor substanţe.

2. Articolul 13 alineatele (1) - (4) ale directivei şi Anexele II şi III la directivă continuă s
ă se aplice cu privire la substanţele active incluse în Anexa I la directivă şi la substan
ţele active aprobate în conformitate cu alineatul (1):

pe o perioadă de cinci ani de la data includerii sau aprobării lor, în cazul substan–
ţelor active aflate sub incidenţa articolului 8 alineatul (2) al directivei;

pe o perioadă de zece ani de la data includerii sau aprobării lor, în cazul substan–
ţelor active care nu s-au aflat pe piaţă la doi de la data notificării directivei;

pe o perioadă de cinci ani de la data reînnoirii includerii sau a reînnoirii aprob–
ării, în cazul substanţelor active a căror includere în Anexa I la directivă expiră
la maximum doi ani de la data publicării prezentului regulament. Prezenta 
dispoziţie se aplică exclusiv datelor necesare pentru reînnoirea aprobării, 
certificate conforme cu principiile de buna practică de laborator la maximum doi 
ani de la publicarea prezentului regulament.

3. Atunci când este aplicabil în temeiul alineatului (1) sau (2), articolul 13 al directivei 
intră sub incidenţa oricăror norme speciale privind directiva stipulate în actul de 
aderare prin care un stat membru se alătură Comunităţii.

4. Pentru substanţele active a căror aprobare iniţială expiră la cel mult trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament, cererea stipulată la articolul 14 trebuie 
prezentată de producător într-un stat membru cu cel puţin doi ani înainte de expirarea 
aprobării iniţiale, expediind o copie a acesteia celorlaltor state membre, Comisiei şi 
Autorităţii.

5. Cererile de autorizare a produselor fitosanitare depuse în conformitate cu articolul 4 al 
directivei, aflate în curs de examinare în statele membre la data aplicării prezentului 
regulament, se soluţionează pe baza legislaţiei naţionale în vigoare la acea dată.
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După adoptarea hotărârii se aplică prezentul regulament.

6. Produsele etichetate în conformitate cu articolul 16 al directivei pot fi introduse în 
continuare pe piaţă timp de patru ani de la data aplicării prezentului regulament.

Articolul 78
Derogări acordate pentru agenţi fitoprotectori şi sinergici

Prin derogare de la articolul 28 alineatul (1), pe durata unei perioade de 5 ani de la adoptarea 
programului de lucru menţionat la articolul 26, statele membre pot autoriza introducerea pe pia
ţa proprie a produselor fitosanitare conţinând agenţi sinergici sau fitoprotectori neaprobaţi, dar 
incluşi în respectivul program.

Articolul 79
Abrogare

Directivele 79/117/CEE şi 91/414CEE, astfel cum au fost modificate prin actele din Anexa V, 
se abrogă de la data aplicării prezentului regulament, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor 
membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor 
prevăzute în respectiva anexă.

Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 80
Intrarea în vigoare şi aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

În termen de 18 luni de la intrarea sa în vigoare, Comisia adoptă următoarele regulamente:

un regulament cuprinzând lista substanţelor active deja aprobate la data publicării sale; –

un regulament privind cerinţele documentare specificate pentru substanţele active, –
menţionate la articolul 8 alineatul (1) litera (b); 

un regulament privind cerinţele documentare specificate pentru produsele fitosanitare, –
menţionate la articolul 8 alineatul (1) litera (c);

un regulament privind principiile unitare de evaluare a produselor fitosanitare, men–
ţionate la articolul 35

un regulament cuprinzând dispoziţiile în materie de etichetare a produselor –
fitosanitare, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1);

Prezentul regulament se aplică după 18 luni de la intrarea sa în vigoare. [OFICIUL PENTRU 
PUBLICAŢII: INSERAŢI DATA ... DE LA PUBLICARE]
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I

Definiţia zonelor pentru autorizarea produselor fitosanitare

Zona A - Nord

Din această zonă fac parte următoarele state:

Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Suedia

Zona B - Centru

Din această zonă fac parte următoarele state:

Belgia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Luxemburg, Ungaria, Ţările de Jos, Austria, 
Polonia, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit

Zona C - Sud

Din această zonă fac parte următoarele state:

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

Procedura şi criteriile de aprobare a substanţelor active, agenţilor fitoprotectori şi a 
agenţilor sinergici în conformitate cu Capitolul II

1. Evaluare

1.1. În cursul procesului de evaluare şi adoptare a deciziilor prevăzut la articolele 4 - 
21, statul membru raportor şi Autoritatea cooperează cu solicitanţii în vederea 
soluţionării rapide a oricăror probleme legate de dosar sau a identificării din 
timp a oricăror studii suplimentare necesare pentru evaluarea dosarului, inclusiv 
informaţiile care permit eliminarea necesităţii de a introduce restricţii la 
aprobare, de a modifica condiţiile propuse de utilizare a produselor fitosanitare 
sau de a le modifica natura sau compoziţia în scopul satisfacerii pe deplin a cerin
ţelor prezentului regulament. 

1.2. Evaluarea efectuată de Autoritate şi de statul membru raportor trebuie să se 
bazeze pe principii ştiinţifice şi pe recomandările experţilor.

1.3. În cursul procesului de evaluare şi de adoptare a deciziilor prevăzut la articolele 
4 - 21, statele membre şi Autoritatea iau în consideraţie toate indicaţiile 
orientative ulterioare elaborate în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul 
alimentar şi sănătatea animalelor în scopul ameliorării, dacă este cazul, a 
metodelor de evaluare a riscurilor.

2. Criterii generale de decizie

2.1. Dispoziţiile articolului 7 alineatul (1) se consideră satisfăcute numai dacă, pe 
baza dosarului depus, se consideră că este posibilă autorizarea în cel puţin un 
stat membru, pentru cel puţin un produs fitosanitar conţinând respectiva substan
ţă activă, pentru cel puţin una dintre aplicaţiile reprezentative.

2.2. Prezentarea de informaţii suplimentare

De regulă, substanţele active se aprobă numai dacă se depun dosare complete. 

În cazuri excepţionale, o substanţă activă poate fi aprobată chiar dacă mai 
trebuie furnizate anumite informaţii, atunci când:

(a) cerinţele documentare au fost modificate sau precizate după depunerea 
dosarului sau;

(b) se consideră că informaţiile sunt de natură să constituie o confirmare 
susceptibilă să mărească gradul de încredere în hotărârea luată.

În astfel de cazuri, informaţia suplimentară trebuie depusă în statul membru 
raportor, spre a fi evaluată în termenul stabilit de Comisie. Statul membru 
raportează Comisiei rezultatele evaluării.
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2.3. Restricţii la aprobare

La aprobare, se pot impune restricţii eventual referitoare la:

identificarea unor riscuri inacceptabile în condiţii particulare–

lacune în evaluarea riscurilor, determinate de gama restrânsă de aplicaţii şi –
preparate reprezentative comunicată de solicitant. 

În cazul în care statul membru raportor consideră că din dosarul depus lipsesc 
anumite informaţii, din care cauză substanţa activă nu poate fi aprobată decât cu 
unele restricţii, acesta contactează din timp solicitantul în vederea obţinerii mai 
multor informaţii de natură să permită eventuala eliminare a respectivelor restric
ţii.

3. Criterii de aprobare a substanţelor active

3.1. Dosarul 

Dosarele depuse în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) cuprind informaţiile 
necesare stabilirii, dacă este cazul, a dozei zilnice admisibile (DZA), a nivelului 
admisibil de expunere a operatorului (NAEO) şi a dozei acute de referinţă
(DAR).

În cazul unei substanţe active cu o gamă limitată de aplicaţii reprezentative, care 
însă include utilizarea pe culturi alimentare sau furajere, sau implică indirect 
prezenţa reziduurilor în alimente ori hrana animalelor, dosarul depus în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) cuprinde informaţiile necesare efectuării 
unei evaluări a riscurilor şi respectării dispoziţiilor aplicabile.

În special, dosarul trebuie:

(a) să permită identificarea oricărui reziduu potenţial periculos;

(b) să indice suficient de exact reziduurile ce urmează să fie prezente în 
alimente şi hrana pentru animale, inclusiv la culturile ulterioare;

(c) dacă este cazul, să indice suficient de exact nivelul corespunzător de 
reziduuri reflectând efectele operaţiilor de tratare şi/sau mixare;

(d) să permită definirea unui nivel maxim de reziduuri (NMR) pentru produsul 
de bază şi, dacă este cazul, pentru produsele de origine animală, atunci 
când produsul de bază sau părţi ale acestuia intră în compoziţia hranei 
animalelor;

(e) dacă este relevant, să permită definirea unor factori de concentraţie sau 
diluţie rezultaţi în urma operaţiilor de tratare şi/sau mixare; 

Dacă este necesar, dosarul depus în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
trebuie să permită o estimare anticipată a evoluţiei şi circulaţiei substanţei active 
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în mediul ambiant, precum şi a impactului acesteia asupra speciilor pe care nu 
este destinată să le combată.
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3.2. Eficienţa

Substanţele active se aprobă numai atunci când se stabileşte că produsul 
fitosanitar în cauză, folosit în conformitate cu bunele practici fitosanitare şi 
luând în consideraţie condiţii normale realiste de utilizare, este suficient de 
eficient într-o gamă limitată de aplicaţii reprezentative. Îndeplinirea aceastei 
cerinţe se analizează în lumina principiilor uniforme de evaluare şi autorizare a 
produselor fitosanitare specificată la articolul 35 alineatul (2). 

3.3. Relevanţa toxicologică a produşilor de descompunere 

Dacă gama limitată de aplicaţii reprezentative include tratamentul culturilor 
alimentare sau furajere, documentaţia depusă trebuie să permită stabilirea 
relevanţa toxicologică a produşilor de descompunere care nu au fost prezenţi la 
animalele utilizate în cadrul testelor sau studiilor efectuate cu substanţa activă, 
dar care se formează în sau pe plantele tratate, ca rezultat al tratamentului 
aplicat, sau care se regăsesc în studiile efectuate pe animale de crescătorie.

3.4. Compoziţia substanţelor active

3.4.1.Specificaţia defineşte gradul minim de puritate, natura şi nivelul maxim de 
impurităţi şi, dacă este relevant, de isomeri/diastereoisomeri şi aditivi, 
precum şi conţinutul de impurităţi potenţial periculoase din punct de 
vedere toxicologic, ecotoxicologic sau ambiental în limite admisibile.

3.4.2.Specificaţia este în conformitate cu specificaţia FAO în materie eventual 
existentă. Cu toate acestea, din raţiuni legate de protecţia sănătăţii omului, 
a animalelor şi de protecţia mediului, se pot adopta specificaţii mai stricte. 

3.5. Metode de analiză

3.5.1.Metodele de analiză a substanţei active în starea în care rezultă din 
procesul de fabricaţie şi de determinare a impurităţilor potenţial 
periculoase din punct de vedere toxicologic, ecotoxicologic sau ambiental, 
ori care sunt prezente în cantităţi mai mari de 1 g/kg în compoziţia substan
ţei active rezultate din procesul de fabricaţie trebuie să fie validate şi să se 
dovedească suficient de specifice, lineare, exacte şi precise.

3.5.2.Dacă este cazul, metoda de analiză a matricelor ambientale trebuie să fie 
validată şi să se dovedească suficient de sensibilă în raport cu nivelele 
avute în vedere. 

3.5.3.Determinarea se efectuează în conformitate cu principiile uniforme de 
evaluare şi autorizare a produselor fitosanitare menţionată la articolul 35. 

   



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

RO 75 RO

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. 

3.6.2.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 celorlaltor 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 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 celorlaltor 
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 celorlaltor 
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 interna
ţional, 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.

3.7. Evoluţia şi comportamentul în mediul ambiant

3.7.1.Substanţele active se aprobă numai dacă nu sunt considerate drept agenţi 
persistenţi de poluare.
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Definiţia agenţilor de poluare persistenţi este următoarea:

(a) Persistenţa:

(i) Dovada că perioada de înjumătăţire DT50 în apă este mai 
mare de două luni, sau că DT50 în sol este mai mare de şase 
luni, sau că DT50 în sedimente este mai mare de şase luni; şi

(b) Bioacumularea:

(i) Dovada că factorul de bioconcentraţie sau factorul de 
bioacumulare în speciile acvatice este mai mare de 5000 sau, 
în lipsa unor astfel de date, că log Ko/w este mai mare de 5;

(ii) Dovada că un produs chimic oferă alte motive de preocupare, 
cum ar fi o biocumulare ridicată la alte specii decât cea vizată, 
o toxicitate sau ecotoxicitate ridicată; şi

(c) Potenţial de diseminare la mare distanţă în mediul ambiant:

(i) Niveluri potenţial periculoase de substanţă activă, măsurate în 
puncte aflate la distanţă faţă de sursele de emanare; 

(ii) Datele de monitorizare indică o diseminare la distanţă mare în 
mediul ambiant a substanţei active, prin intermediul aerului, al 
apei sau al speciilor migratoare, cu posibilitatea de transfer 
într-un mediu receptor sau

(iii) Proprietăţi de evoluţie în mediul ambiant şi/sau rezultate-
model care demonstrează că substanţa activă prezintă un 
potenţial de diseminare la distanţă prin aer, apă sau speciile 
migratoare, putându-se transfera în puncte depărtate de 
sursele de emanare. În cazul substanţelor active care migrează
pe distanţe semnificative prin aer, perioada de înjumătăţire 
DT50 trebuie să fie mai mare de două zile.

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

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
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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 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 persistenţă 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. 

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

Substanţele care îndeplinesc ambele criterii specificate în secţiunile de mai 
jos este o substanţă vPvB.
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3.7.3.1. Persistenţa:

Substanţele active îndeplinesc 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.–

3.7.3.2. Bioacumularea

Substanţele active îndeplinesc criteriul de bioacumulare în cazul în 
care factorul de bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 5000.

3.8. Ecotoxicologia

3.8.1.Substanţele active sunt considerate conforme cu articolul 4 numai dacă
evaluarea riscurilor demonstrează că acestea sunt admisibile în 
conformitate cu criteriile specificate în cadrul principiilor uniforme de 
evaluare şi autorizare a produselor fitosanitare menţionate la articolul 35, 
în condiţiile realiste propuse pentru utilizarea unui produs fitosanitar con
ţinând respectivele substanţe active. Evaluarea ia în consideraţie gravitatea 
efectelor, incertitudinea în ceea ce priveşte datele şi numărul de grupuri de 
organisme pe care se scontează că utilizarea în condiţiile prestabilite a 
substanţei active le va afecta negativ.

3.8.2.Substanţele active se aprobă numai dacă, pe baza evaluării în conformitate 
cu unele indicaţii orientative recunoscute la nivel comunitar sau interna
ţional, 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.

3.9. Definiţia reziduurilor

Substanţele active se aprobă numai dacă, în cazul în care este relevant, se poate 
stabili o definiţie a reziduurilor, în scopul determinării riscurilor şi al aplicării 
dispoziţiilor.

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:

doza sa zilnică admisibilă (DZA), doza acută de referinţă (DAR), sau nivelul –
admisibil de expunere a operatorului (NAEO) sunt semnificativ mai mici decât 
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cele ale majorităţii substanţelor susceptibile de înlocuire aprobate;
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satisface două dintre criteriile definitorii ale substanţelor PBT;–

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 protec
ţie sau zonele tampon de mari dimensiuni);

conţin o proporţie semnificativă de isomeri inactivi.–
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ANEXA III

Lista coformulanţilor care nu pot intra în compoziţia produselor fitosanitare
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ANEXA IV

Evaluarea comparativă în conformitate cu articolul 48

1. Condiţii de evaluare comparativă

Atunci când examinează cererile de autorizare pentru produse fitosanitare conţinând 
substanţe active aprobate ca substanţe susceptibile de înlocuire, statele membre 
trebuie să efectueze o evaluare comparativă.

Atunci când se ia în consideraţie neacordarea sau retragerea unei autorizaţii pentru un 
produs fitosanitar în favoarea unui produs fitosanitar alternativ (denumit, în 
continuare, „înlocuitor”), alternativa trebuie, în lumina cunoştinţelor tehnice şi ştiin
ţifice, să prezinte un risc pentru sănătate sau mediu semnificativ mai mic. Produsul 
fitosanitar alternativ trebuie supus unei evaluări care să demonstreze că acesta poate fi 
utilizat cu efecte similare asupra speciei ţintă şi fără dezavantaje economice şi practice 
semnificative pentru utilizator.

Celelalte condiţii care atrag neacordarea sau retragerea unei autorizaţii sunt:

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în care diversitatea chimică a substanţelor 
active este suficientă pentru a reduce la minimum dobândirea rezistenţei la 
organismele ţintă;

(b) înlocuirea se aplică numai la substanţele active care, utilizate fiind în compoziţia 
produselor fitosanitare, prezintă un nivel de risc semnificativ mai mare pentru s
ănătatea umană sau mediu;

(c) la înlocuire se recurge numai permiţând în prealabil, dacă este necesar, 
acumularea de experienţă prin  utilizare în practică, dacă o astfel de experienţă
nu este disponibilă.

2. Diferenţa semnificativă în ceea ce priveşte riscurile

Autorităţile competente identifică diferenţa semnificativă în ceea ce priveşte riscurile 
analizând fiecare caz în parte. Se iau în consideraţie proprietăţile substanţelor active şi 
posibilitatea expunerii directe sau indirecte, prin intermediul alimentelor, hranei pentru 
animale, apei sau a factorilor de mediu, la acţiunea acestora a unor grupuri de popula
ţie diferite (utilizatori profesionişti sau neprofesionişti, trecători, muncitori, locuitori 
rezidenţi, grupuri vulnerabile specifice sau consumatori). De asemenea, se iau în 
consideraţie şi alţi factori, cum ar fi rigurozitatea restricţiilor impuse în ceea ce prive
şte utilizarea şi echipamentul personal de protecţie prescris.

În ceea ce priveşte mediul, se consideră că un raport egal cu, sau mai mare de 10 între 
concentraţia previzibilă din mediu (CPM) şi concentraţia previzibilă fără efecte 
(CPFE) a mai multor substanţe active constituie o diferenţă semnificativă în materie de 
riscuri.
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3. Dezavantaje practice sau economice semnificative

Un dezavantaj practic sau economic semnificativ pentru utilizator constă, prin defini
ţie, dintr-o atingere cuantificabilă importantă adusă sistemului său de lucru sau activită
ţii sale comerciale, conducând la imposibilitatea exercitării unui control suficient de 
strict asupra speciei ţintă. O astfel de atingere majoră s-ar putea produce, de exemplu, 
atunci când  echipamentul tehnic necesar utilizării substanţei/lor alternative nu este 
disponibil sau nu poate fi realizat din punct de vedere economic.

În cazul în care o evaluare comparativă indică faptul că restricţiile/interdicţiile impuse 
în ceea ce priveşte utilizarea unui produs fitosanitar ar putea cauza un astfel de 
dezavantaj, aceasta va fi luată în consideraţie în cadrul procesului decizional. Existenţa 
unor astfel de situaţii trebuie susţinută cu dovezi.
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ANEXA V

Directive abrogate şi modificările lor ulterioare

A. Directiva 91/414/CEE 

Acte prin care s-a modificat directiva 
91/414/CEE 

Data limită pentru transpunere

Directiva 93/71/CEE; 3 august 1994

Directiva 94/37/CE; 31 iulie 1995

Directiva 94/79/CE; 31 ianuarie 1996

Directiva 95/35/CE; 30 iunie 1996

Directiva 95/36/CE; 30 aprilie 1996

Directiva 96/12/CE; 31 martie 1997

Directiva 96/46/CE; 30 aprilie 1997

Directiva 96/68/CE 30 noiembrie 1997

Directiva 97/57/CE 1 octombrie 1997

Directiva 2000/80/CE 1 iulie 2002

Directiva 2001/21/CE 1 iulie 2002

Directiva 2001/28/CE 1 august 2001

Directiva 2001/36/CE 1 mai 2002

Directiva 2001/47/CE 31 decembrie 2001

Directiva 2001/49/CE 31 decembrie 2001

Directiva 2001/87/CE 31 martie 2002

Directiva 2001/99/CE 1 ianuarie 2003

Directiva 2001/103/CE 1 aprilie 2003

Directiva 2002/18/CE 30 iunie 2003

Directiva 2002/37/CE 31 august 2003
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Directiva 2002/48/CE 31 decembrie 2002

Directiva 2002/64/CE 31 martie 2003

Directiva 2002/81/CE 30 iunie 2003

Directiva 2003/5/CE 30 aprilie 2004

Directiva 2003/23/CE 31 decembrie 2003

Directiva 2003/31/CE 30 iunie 2004

Directiva 2003/39/CE 30 septembrie 2004

Directiva 2003/68/CE 31 martie 2004

Directiva 2003/70/CE 30 noiembrie 2004

Directiva 2003/79/CE 30 iunie 2004

Directiva 2003/81/CE 31 ianuarie 2005

Directiva 2003/82/CE 30 iulie 2004

Directiva 2003/84/CE 30 iunie 2004

Directiva 2003/112/CE 30 aprilie 2005

Directiva 2003/119/CE 30 septembrie 2004

Regulamentul (CE) nr. 806/2003. -

Directiva 2004/20/CE 31 iulie 2005

Directiva 2004/30/CE 30 noiembrie 2004

Directiva 2004/58/CE 31 august 2005

Directiva 2004/60/CE 28 februarie 2005

Directiva 2004/62/CE 31 martie 2005

Directiva 2004/66/CE 1 mai 2004

Directiva 2004/71/CE 31 martie 2005

Directiva 2004/99/CE 30 iunie 2005

Directiva 2005/2/CE 30 septembrie 2005

Directiva 2005/3/CE 30 septembrie 2005
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Directiva 2005/25/CE 28 mai 2006

Directiva 2005/34/CE 30 noiembrie 2005

Directiva 2005/53/CE 31 august 2006

Directiva 2005/54/CE 31 august 2006

Directiva 2005/57/CE 31 octombrie 2006

Directiva 2005/58/CE 31 mai 2006

Directiva 2005/72/CE 31 decembrie 2006

Directiva 2006/5/CE 31 martie 2007

Directiva 2006/6/CE 31 martie 2007

Directiva 2006/10/CE 30 septembrie 2006

Directiva 2006/16/CE 31 ianuarie 2007

Directiva 2006/19/CE 30 septembrie 2006

Directiva 2006/39/CE 31 iulie 2007
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A. Directiva 79/117/CEE 

Acte prin care s-a modificat directiva 
79/117/CEE 

Data limită pentru transpunere

Directiva 83/131/CEE; 1 octombrie 1984

Directiva 85/298/CEE; 1 ianuarie 1986

Directiva 86/214/CEE; -

Directiva 86/355/CEE; 1 iulie 1987

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

Directiva 87/477/CEE; 1 ianuarie 1988

Directiva 89/365/CEE; 31 decembrie 1889

Directiva 90/335/CEE; 1 ianuarie 1991

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

Directiva 91/118/CEE; 31 martie 1992

Regulamentul (CE) nr. 807/2003. -

Regulamentul (CE) nr. 850/2004. -
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FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning 
the placing of plant protection products on the market.

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned: Health and Consumer Protection

Activity/Activities: Plant health, Food Safety, Animal Health, Animal Welfare and 
Protection of the Environment

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative 
assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

17.01.04.01Plant health measures expenditure on administrative management.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Open ended

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :

Budget 
line

Type of expenditure New EFTA 
contribution

Contributions 
from applicant 

countries

Heading in 
financial 

perspective

17.01.04.0
1

Comp/ D NO NO NO NO [2]
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14 No expenditure foreseen.
15 Expenditure within article 17 01 04 01.
16 Expenditure within chapter 17 01 01.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1.Summary of commitment appropriations (CA) and payment 
appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type Section 
no.

Year 
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total

Operational expenditure14

Commitment 
Appropriations (CA)

8.1 a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Payment Appropriations 
(PA)

b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Administrative expenditure within reference amount15

Technical & 
administrative assistance 
(NDA)

8.2.4 c 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment 
Appropriations

a+c 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

Payment 
Appropriations

b+c 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

Administrative expenditure not included in reference amount16

Human resources and 
associated expenditure 
(NDA)

8.2.5 d 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 8.088

Administrative costs, other 
than human resources and 
associated costs, not 
included in reference 
amount (NDA)

8.2.6 e 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.10

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources

a+c
+d+

e

3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 19.188

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources

b+c
+d+

e

3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 19.188
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17 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please 
specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the 
table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the 
provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body Year 
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total

…………………… f

TOTAL CA including co-
financing

a+c
+d+
e+f

4.1.2.Compatibility with Financial Programming

O Proposal is compatible with existing financial programming.

¨ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the 
financial perspective.

¨ Proposal may require application of the provisions of the 
Interinstitutional Agreement17 (i.e. flexibility instrument or revision 
of the financial perspective).

4.1.3.Financial impact on Revenue

O Proposal has no financial implications on revenue

¨ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating 
the effect on revenue should be shown in a separate annex.
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18 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

EUR million (to one decimal place)

Prior to
action

[Year 
n-1]

Situation following action

Budget line Revenue [Yea
r n]

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]
18

a) Revenue in absolute terms

b) Change in revenue ∆

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number 
of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see 
detail under point 8.2.1.

Annual requirements Year n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total number of 
human resources

13 13 13 13 13 13

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory 
Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should 
include the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

In order to assure proportionality of the implementing measures that will be 
taken in the framework of the proposed regulation, the following instruments 
are therefore needed:

The Legislation on placing plant protection products on the market is 
harmonised within the EU. Decisions on active substances are taken at EU 
level; decisions on plant protection products (products used by the farmers) are 
taken by Member States, based on uniform criteria and data requirements.

Presently there are about 500 active substances under examination for approval 
at EU level (inclusion in a positive list). Such a list has to be managed 
continuously. The proposal provides for obligatory zonal mutual recognition 
which has to be coordinated. Reinforced control measures require continuous 
follow-up.
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The following instruments are foreseen in the framework of the proposed 
Regulation:

(a) the development of a harmonised system, including an appropriate 
database, for gathering and storing all information concerning active 
substances, safeners, synergists, co-formulants, plant protection products 
and adjuvants and for making such information available to the competent 
authorities, producers and other interested parties;

(b) the performance of studies necessary for the preparation and development 
of further legislation on the placing on the market and use of plant 
protection products and adjuvants;

(c) the performance of studies necessary to harmonise procedures, decision-
making criteria and data requirements;

(d) coordination, if necessary by electronic means, of the cooperation 
between Member States, the Authority and the Commission and measures 
to facilitate work sharing;

(e) the development and maintenance of a coordinated electronic submission 
and evaluation system aimed at promoting electronic document exchange 
and work sharing between the applicants, the Member States, the 
Authority and the Commission;

(f) development of guidance to facilitate the day-to-day implementation of 
this Regulation;

(g) measures to ensure the application of the control measures such as 
training of control staff, travel and subsistence expenses that Member 
States’ experts incur as a result of the Commission appointing them to 
assist its experts in the framework of control activities

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with 
other financial instruments and possible synergy

The data and information obtained will help in assuring:

effective protection of plants–

protection of human health (consumers, users of plant protection –
products) and the environment

a harmonised and predictable legal environment for industry–

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context 
of the ABM framework

Assure that the use of plant protection products does not lead to unacceptable 
risks for the user, the consumer or the environment and at the same time does 
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not impose unnecessary burden to the industry by ensuring an appropriate 
functioning of the internal market for plant protection products.
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19 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" 
section of this point.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)19 chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of 
the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service 
mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The number of active substances approved, of plant protection products 
authorised in Member States of the same zone and the implementation of the 
legislation by Member States.

Evaluation

6.1.1.Ex-ante evaluation

The proposed measure is an amendment of an existing Directive. An 
intensive stakeholder consultation has taken place. Main points which 
during the consultation were identified as deserving an in-depth discussion 
are covered by the impact assessment. Other points which bring 
consistency with other EU policies or optimise existing policies are 
included to improve the current system.
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6.1.2.Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons 
learned from similar experiences in the past)

6.1.3.Terms and frequency of future evaluation

The Commission will perform an ongoing evaluation to monitor the need 
to propose implementing measures.

Indicators include the duration of the evaluation procedure, the 
availability of plant protection products in different zones and the
availability of low risk plant protection products. A procedure allowing to 
adopt implementing measures is foreseen in the Regulation.

In addition, the effectiveness, efficiency and relevance of the measure will 
be evaluated in accordance with a timetable, which allows the results of 
the evaluation to be used for the decision-making on the modification or 
renewal of the Regulation.

7. Anti-fraud measures

Full application of internal control standards No 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present 
programme are implemented, the financial interests of the Community are protected 
by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other 
illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid 
and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in 
accordance with Council Regulations (EC Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) 
No 2185/96, and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament 
and of the Council.
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8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, 
actions and outputs should 

be provided)

Type of 
output

Av. 
cost

Year
n

Year
n+1

Year
n+2

Year
n+3

Year
n+4

Year n+5 and 
later

TOTAL

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

OPERATIONAL 
OBJECTIVE No.1 ………

TOTAL COST
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20 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
21 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
22 Cost of which is included within the reference amount.

8.2 Administrative Expenditure

8.2.1.Number and type of human resources

Types of 
post

Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional 
resources (number of posts/FTEs)

Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 Year n+5

Officials 
or 

temporar
y staff20

(17 01 
01)

A*/AD 7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

B*, 
C*/AS
T

4 4 4 4 4 4

Staff financed21 by 
art. XX 01 02

Other staff22

financed by art. XX 
01 04/05

TOTAL 13 13 13 13 13 13

8.2.2.Description of tasks deriving from the action

Examination of technical reports from Industry, Member States, the 
European Food Safety Authority and preparation of decisions on 
substances

Control of the implementation by Member States of the measures foreseen 
in the Regulation

Preparation of legislation to harmonise data requirements, criteria, control 
measures

Examination of technical and financial reports, preparations of 
commitments and pass to payment
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23 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) 
concerned.

8.2.3.Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of 
posts originating from each of the sources)

¨ Posts currently allocated to the management of the programme to 
be replaced or extended

¨ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

X Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

¨ Posts to be redeployed using existing resources within the managing 
service (internal redeployment)

¨ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB 
exercise of the year in question

8.2.4.Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 
04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line

(number and heading)

Year 
n

Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5
and 
later

TOTAL

1. Technical and administrative 
assistance (including related 
staff costs)

Executive agencies23

Other technical and 
administrative assistance

intra muros–

extra muros.–
As mentioned in point 
5.01 this will involve 
the development of a 
harmonised system, the 
performance of studies, 
coordination, control 
measures etc.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

Total Technical and administrative 
assistance

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
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8.2.5.Financial cost of human resources and associated costs not included in the 
reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources Year n Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5

and later

Officials and temporary staff
(XX 01 01)

1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188

Staff financed by Art XX 01 02 
(auxiliary, END, contract staff, etc.)

(specify budget line)

0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160

Total cost of Human Resources 
and associated costs (NOT in 
reference amount)

1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348

Calculation– Officials and Temporary agents

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

11 officials x 0.108

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

2 END x 0.08

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Year 
n

Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5
and 
later

TOTAL

XX 01 02 11 01 – Missions 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.2
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24 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

XX 01 02 11 02 – Meetings & 
Conferences

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3.0

XX 01 02 11 03 – Committees24

Standing Committee on the 
Food Chain and Animal Health

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.90

XX 01 02 11 04 – Studies & 
consultations

XX 01 02 11 05 - Information 
systems

2. Total Other Management 
Expenditure (XX 01 02 11)

3. Other expenditure of an 
administrative nature 
(specify including reference to 
budget line)

Total Administrative expenditure, 
other than human resources and 
associated costs (NOT included in 
reference amount)

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.10

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

100 missions with a unit cost of 2000 € are foreseen, including in particular to follow the 
evaluations performed by the European Food Safety Authority and to assist in the 
coordination of Member State activities.

The organisation of meetings to prepare the necessary implementing measures and 1 
conference to discuss major problems of principle.

6 Meetings of the Standing Committee (unit cost 25.000 €) are foreseen every year.

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.
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