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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele 
fitosanitare
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (11120/2/2008 – C6 0004/2009),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0778),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A6 0000/2009),

1. aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Poziția comună a Consiliului
Titlu

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

REGULAMENTUL (CE) nr. … /2008 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI
din
privind statisticile referitoare la produsele 
fitosanitare

REGULAMENTUL (CE) nr. … /2008 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI
din
privind statisticile referitoare la pesticide

Or. en

                                               
1 Texte adoptate, 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Justificare

Alinierea termenului „pesticide” pe cuprinsul întregului regulament.

Amendamentul 2

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al 
șaselea program comunitar de acțiune 
pentru mediu a recunoscut că este necesară 
reducerea într-o mai mare măsură a 
impactului pesticidelor, în special în cazul 
produselor fitosanitare utilizate în 
agricultură, asupra sănătății umane și a 
mediului. Această decizie a subliniat faptul 
că este necesar ca pesticidele să fie utilizate 
într-un mod mai viabil și a solicitat o 
reducere semnificativă globală a riscurilor 
și o utilizare a pesticidelor care să fie 
compatibilă cu necesitatea protejării 
recoltelor.

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al 
șaselea program comunitar de acțiune 
pentru mediu a recunoscut că este necesară 
reducerea într-o mai mare măsură a 
impactului pesticidelor, în special în cazul 
pesticidelor utilizate în agricultură, asupra 
sănătății umane și a mediului. Această 
decizie a subliniat faptul că este necesar ca 
pesticidele să fie utilizate într-un mod mai 
viabil și a solicitat o reducere semnificativă 
globală a riscurilor și o utilizare a 
pesticidelor care să fie compatibilă cu 
necesitatea protejării recoltelor.

Or. en

Justificare

Este necesară asigurarea coerenței între Regulamentul privind statisticile și Directiva de 
stabilire a unui cadru pentru o utilizare durabilă a pesticidelor, care folosește, de asemenea, 
termenul „pesticide” pentru stabilirea domeniului de aplicare al documentului.

Se reintroduce amendamentul din prima lectură (alinierea termenului „pesticide” pe 
cuprinsul întregului regulament).

Amendamentul 3

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 4

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a (4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
se vor face simțite numai ulterior anului 
2006, când va fi finalizată prima evaluare a 
substanțelor active aflate în componența 
produselor biodestructive, nici Comisia, 
nici majoritatea statelor membre nu dispun, 
la momentul actual, de suficiente 
cunoștințe și nu au acumulat suficientă 
experiență pentru a propune noi măsuri 
privind produsele biodestructive. Domeniul 
de aplicare a prezentului regulament ar 
trebui, astfel, să fie limitat la produsele 
fitosanitare aflate sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind introducerea pe piață a 
produselor de uz fitosanitar, în cazul cărora 
s-a acumulat deja o experiență vastă în 
ceea ce privește culegerea datelor.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
se vor face simțite numai ulterior anului 
2006, când va fi finalizată prima evaluare a 
substanțelor active aflate în componența 
produselor biodestructive, nici Comisia, 
nici majoritatea statelor membre nu dispun, 
la momentul actual, de suficiente 
cunoștințe și nu au acumulat suficientă 
experiență pentru a propune noi măsuri 
privind produsele biodestructive. Domeniul 
de aplicare a prezentului regulament ar 
trebui, astfel, să fie limitat la pesticidele
aflate sub incidența Regulamentului (CE) 
nr. …/… al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... privind introducerea pe 
piață a produselor de uz fitosanitar, în 
cazul cărora s-a acumulat deja o experiență 
vastă în ceea ce privește culegerea datelor. 
Cu toate acestea, dacă este cazul, Comisia 
ar trebui să includă în anexa III la 
prezentul regulament și utilizarea 
produselor biodestructive care conțin 
substanțe care fac, de asemenea, obiectul 
Regulamentului (CE) nr. .../... [privind 
introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare]. Într-o etapă ulterioară, după 
ce s-a acumulat suficientă experiență în 
urma publicării primului raport prevăzut 
în Directiva 98/8/CE, Comisia ar trebui să 
extindă domeniul de aplicare al 
prezentului regulament pentru a include 
utilizarea produselor biodestructive 
relevante și, în acest scop, să includă 
aceste substanțe în anexa III.

Or. en

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare, având în vedere amendamentele 9, 12 și 14.

Se reintroduce amendamentul 33 din prima lectură.
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Amendamentul 4

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 5

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(5) Experiența dobândită de Comisie, de-a 
lungul multor ani, în ceea ce privește 
culegerea datelor privind vânzările de 
produse fitosanitare și utilizarea acestora a 
demonstrat că este necesar să se dispună de 
o metodologie armonizată pentru culegerea 
datelor statistice la nivel comunitar, atât în 
stadiul de introducere a produselor pe 
piață, cât și de la utilizatori. În plus, 
statisticile trebuie să fie detaliate până la 
nivelul substanțelor active, pentru a 
permite calcularea unor indicatori de risc 
preciși, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei tematice privind utilizarea 
durabilă a pesticidelor.

(5) Experiența dobândită de Comisie, de-a 
lungul multor ani, în ceea ce privește 
culegerea datelor privind vânzările de 
pesticide și utilizarea acestora a demonstrat 
că este necesar să se dispună de o 
metodologie armonizată pentru culegerea 
datelor statistice la nivel comunitar, atât în 
stadiul de introducere a produselor pe 
piață, cât și de la utilizatori. În plus, 
statisticile trebuie să fie detaliate până la 
nivelul substanțelor active, pentru a 
permite calcularea unor indicatori de risc 
preciși, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei tematice privind utilizarea 
durabilă a pesticidelor.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul din prima lectură (alinierea termenului „pesticide” pe 
cuprinsul întregului regulament).

Amendamentul 5

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 6

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(6) Printre diversele posibilități de culegere 
a datelor evaluate în cadrul analizei de
impact a Strategiei tematice privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea 
obligatorie a datelor a fost recomandată 
drept soluția optimă, întrucât ar permite 
stabilirea, în mod rapid și eficient, a unor 
date precise și fiabile privind introducerea
produselor pe piață și utilizarea produselor 

(6) Printre diversele posibilități de culegere 
a datelor evaluate în cadrul analizei de 
impact a Strategiei tematice privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea 
obligatorie a datelor a fost recomandată 
drept soluția optimă, întrucât ar permite 
stabilirea, în mod rapid și eficient, a unor 
date precise și fiabile privind introducerea 
produselor pe piață și utilizarea 
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fitosanitare rapid și rentabil. pesticidelor rapid și rentabil.

Or. en

Justificare
Se reintroduce parțial amendamentul din prima lectură (alinierea termenului „pesticide” pe 
cuprinsul întregului regulament). 

Pentru a se ajunge la un compromis, nu a fost reluat amendamentul din prima lectură, care 
viza extinderea domeniului de aplicare pentru a include și „producția”.

Amendamentul 6

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 7

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(7) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al 
Consiliului din 17 februarie 1997 privind 
statisticile comunitare constituie cadrul de 
referință pentru dispozițiile din prezentul 
regulament. Acesta impune, în special, 
respectarea standardelor de imparțialitate, 
credibilitate, relevanță, eficiență a 
costurilor, confidențialitate statistică și 
transparență.

(7) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al 
Consiliului din 17 februarie 1997 privind 
statisticile comunitare constituie cadrul de 
referință pentru dispozițiile din prezentul 
regulament. Acesta impune, în special, 
respectarea standardelor de imparțialitate, 
credibilitate, relevanță, obiectivitate, 
independență științifică, precizie, eficiență 
a costurilor, confidențialitate statistică și 
transparență.

Or. en

Justificare
Se reintroduce amendamentul 3 din prima lectură.

Amendamentul 7

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 9

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(9) Protecția necesară a confidențialității 
datelor referitoare la valoarea comercială 

(9) Ținând seama în mod corespunzător 
de obligațiile asumate în temeiul 
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se asigură, printre altele, printr-o 
concentrare corespunzătoare atunci când se 
publică statisticile.

Convenției Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU) privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în probleme de mediu 
din 25 iunie 1998 (Convenția de la
Aarhus), protecția necesară a 
confidențialității datelor referitoare la 
valoarea comercială trebuie asigurată, 
printre altele, printr-o concentrare 
corespunzătoare atunci când se publică 
statisticile.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 30 din prima lectură.

Amendamentul 8

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 10

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(10) Pentru a garanta obținerea unor 
rezultate comparabile, statisticile privind 
produsele fitosanitare ar trebui să fie 
produse în conformitate cu o defalcare 
specificată, într-o formă corespunzătoare și 
într-o anumită perioadă de la sfârșitul 
anului de referință, definită în conformitate 
cu anexele prezentului regulament.

(10) Pentru a garanta obținerea unor 
rezultate comparabile, statisticile privind 
pesticidele ar trebui să fie produse în 
conformitate cu o defalcare specificată, 
într-o formă corespunzătoare și într-o 
anumită perioadă de la sfârșitul anului de 
referință, definită în conformitate cu 
anexele prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul din prima lectură (alinierea termenului „pesticide” pe 
cuprinsul întregului regulament).
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Amendamentul 9

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 13

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(13) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, respectiv stabilirea unui cadru 
comun pentru producerea sistematică de 
statistici comunitare referitoare la 
introducerea pe piață și utilizarea 
produselor fitosanitare nu pot fi realizate 
în mod satisfăcător de către statele membre 
și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Comunității, aceasta poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat în respectivul articol, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea respectivelor 
obiective.

(13) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, respectiv stabilirea unui cadru 
comun pentru producerea sistematică de 
statistici comunitare referitoare la 
introducerea pe piață și utilizarea 
pesticidelor nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea respectivelor obiective.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul din prima lectură (alinierea termenului „pesticide” pe 
cuprinsul întregului regulament).

Amendamentul 10

Poziția comună a Consiliului
Articolul 1 - alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun pentru producerea sistematică 
de statistici comunitare privind 
introducerea pe piață și utilizarea 
produselor fitosanitare.

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun pentru producerea sistematică 
de statistici comunitare privind 
introducerea pe piață și utilizarea 
pesticidelor.
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Or. en

Justificare

Este necesară asigurarea coerenței între Regulamentul privind statisticile și Directiva de 
stabilire a unui cadru pentru o utilizare durabilă a pesticidelor, care folosește, de asemenea, 
termenul „pesticide” pentru stabilirea domeniului de aplicare al documentului. 

Pentru a se ajunge la un compromis, nu a fost reluat amendamentul din prima lectură, care 
viza extinderea domeniului de aplicare pentru a include și „producția”.

Se reintroduce parțial amendamentul 6 din prima lectură.

Amendamentul 11

Poziția comună a Consiliului
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

- cantitățile anuale de produse fitosanitare
introduse pe piață în conformitate cu 
anexa I;

- cantitățile anuale de pesticide introduse 
pe piață în conformitate cu anexa I;

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 7 din prima lectură. 

Pentru a se ajunge la un compromis, nu a fost reluat amendamentul din prima lectură, care 
viza extinderea domeniului de aplicare pentru a include și „producția”.

Amendamentul 12

Poziția comună a Consiliului
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

- cantitățile anuale de produse fitosanitare
utilizate în domeniul agricol în 
conformitate cu anexa II.

- cantitățile anuale de pesticide utilizate în 
conformitate cu anexa II.

Or. en
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Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 8 din prima lectură.

Amendamentul 13

Poziția comună a Consiliului
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

În ceea ce privește produsele 
biodestructive, statisticile se aplică numai 
cantităților anuale de produse 
biodestructive introduse per piață, care 
aparțin tipurilor de produse 14-19, astfel 
cum sunt definite în anexa V la Directiva 
98/8/CE.

Or. en

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare, având în vedere și amendamentele 2, 9 și 14.

Pentru a se ajunge la un compromis, domeniul de aplicare în ceea ce privește produsele 
biodestructive a fost limitat la „produsele biodestructive introduse pe piață...” (în loc de 
„produse”, ca în formularea din prima lectură).

Se reintroduce parțial amendamentul din prima lectură.

Amendamentul 14

Poziția comună a Consiliului
Articolul 1 - alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(3) Statisticile trebuie să deservească, în 
special, împreună cu alte date pertinente, 
obiectivele propuse ale articolului 14 din 
Directiva …/…/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din … de 

(3) Statisticile trebuie să deservească, în 
special, împreună cu alte date pertinente, 
obiectivele propuse ale articolelor 4 și 14
din Directiva …/…/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din … de 
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stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în scopul unei utilizări durabile 
a pesticidelor. 

stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în scopul unei utilizări durabile 
a pesticidelor.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 10 din prima lectură. Articolul 4 vizează planurile 
naționale de acțiune.

Amendamentul 15

Poziția comună a Consiliului
Articolul 2 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(a) „produse fitosanitare” înseamnă 
produse fitosanitare, astfel cum sunt 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. …/… ,

(a) „pesticide” înseamnă:

- produse fitosanitare, astfel cum sunt 
definite la articolul [2 alineatul (1)] din 
Regulamentul (CE) nr. …/… [privind 
introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare];
- produse biodestructive astfel cum sunt 
definite în Directiva 98/8/CE, care aparțin 
tipurilor de produse 14-19 astfel cum sunt 
definite în anexa V la directiva respectivă;

Or. en

Justificare

Întrucât formularea „produse fitosanitare” se va înlocui cu termenul „pesticide” pe 
cuprinsul întregului regulament, trebuie clarificat la ce se referă pesticidele.

Clarificarea domeniului de aplicare, având în vedere și amendamentele 2, 9 și 12.

Se reintroduce amendamentul 34 din prima lectură.
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Amendamentul 16

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

- obligații privind introducerea produselor 
fitosanitare pe piață; în special, obligații în 
temeiul articolului 67 din Regulamentul 
(CE) nr. …/…;

- obligații de raportare, astfel cum sunt 
descrise la articolul 3 alineatul (1b), 
privind pesticidele introduse pe piață; se 
bazează pe obligațiile în temeiul articolului 
67 din Regulamentul (CE) nr. …/…;

Or. en

Justificare

Se reintroduc parțial amendamentele 13 și 15 din prima lectură. 

Pentru a se ajunge la un compromis, nu a fost reluat amendamentul din prima lectură, care 
viza „producătorii, operatorii comerciali și importatorii de pesticide”. Pe lângă trimiterea la 
articolul 67 din Regulamentul privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, este 
importantă și solicitarea impunerii unor obligații de raportare, întrucât articolul 67 vizează 
doar obligațiile de păstrare a evidenței. Având în vedere adoptarea dispoziției privind 
păstrarea evidenței din Regulamentul privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, 
nu există niciun motiv pentru care aceste date, care vor fi culese oricum, să nu fie raportate și 
evaluate.

Amendamentul 17

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

- obligații aplicabile utilizatorilor 
profesioniști, pe baza evidențelor privind 
utilizarea produselor fitosanitare; în 
special, obligații în temeiul articolului 67 
din Regulamentul (CE) nr. …/…;

- obligații de raportare aplicabile 
utilizatorilor profesioniști, pe baza 
evidențelor privind utilizarea pesticidelor; 
se bazează pe obligațiile în temeiul 
articolului 67 din Regulamentul (CE) nr. 
…/…;

Or. en
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Justificare

Se reintroduc parțial amendamentele 13 și 15 din prima lectură. 

Pe lângă trimiterea la articolul 67 din Regulamentul privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare, este importantă și solicitarea impunerii unor obligații de raportare, 
întrucât articolul 67 vizează doar obligațiile de păstrare a evidenței. Având în vedere 
adoptarea dispoziției privind păstrarea evidenței din Regulamentul privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare, nu există niciun motiv pentru care aceste date, care vor fi 
culese oricum, să nu fie raportate și evaluate.

Amendamentul 18

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1a) Statele membre transmit opțiunea lor 
în materie de culegere a datelor în temeiul 
alineatului (1) Comisiei, care aprobă 
metoda de culegere a datelor, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 6 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Pentru a garanta compatibilitatea și comparabilitatea datelor la nivel comunitar, Comisia ar 
trebui să autorizeze metoda de culegere a datelor aleasă de autoritatea din statul membru. 

Se reintroduce amendamentul 14 din prima lectură.

Amendamentul 19

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că 
entitățile responsabile pentru 
introducerea pesticidelor pe piață transmit 
anual rapoarte autorității competente, 
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privind cantitățile în care o anumită 
substanță activă sau un anumit pesticid 
sunt introduse pe piață. 
Aceste informații sunt evaluate de către 
autoritățile competente și, după caz, 
publicate într-o formă care să garanteze 
respectarea confidențialității anumitor 
informații.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 15 din prima lectură.

Pentru a se ajunge la un compromis, nu a fost reluat amendamentul din prima lectură, care 
viza producerea, furnizarea și exportul. Cu toate acestea, este important să se garanteze că 
entitățile care au introdus pesticide pe piață înaintează rapoarte anuale. Având în vedere 
adoptarea articolului 67 din Regulamentul privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare, referitor la păstrarea evidenței, nu există niciun motiv pentru care aceste date, 
care vor fi culese oricum, să nu fie raportate și evaluate.

Amendamentul 20

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 - alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei 
(Eurostat) rezultatele statistice, inclusiv 
datele confidențiale, în conformitate cu 
calendarul și periodicitatea stipulate în 
anexele I și II. Datele sunt prezentate în 
conformitate cu clasificarea prevăzută în 
anexa III.

(2) Statele membre transmit Comisiei 
(Eurostat) rezultatele statistice, inclusiv 
datele confidențiale, în conformitate cu 
calendarul și periodicitatea stipulate în 
anexele I și II. Datele sunt prezentate în 
conformitate cu clasificarea prevăzută în 
anexa III. Statele membre pot centraliza 
datele din motive de confidențialitate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca datele transmise în conformitate cu clasificarea din anexa III să fie 
centralizate pentru a păstra informațiile operaționale și comerciale.

Se reintroduce amendamentul din prima lectură.
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Amendamentul 21

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că datele 
culese sunt folosite pentru o evaluare 
adecvată de către autoritățile naționale 
competente și organele consultative 
existente ale acestora, cu privire la 
obiectivele planurilor de acțiune naționale 
astfel cum sunt menționate în articolul 4 
din Directiva .../.../CE [de stabilire a unui 
cadru pentru acțiuni comunitare în 
vederea utilizării durabile a pesticidelor]. 
Această evaluare se publică pe internet, 
ținând seama în mod corespunzător de 
caracterul confidențial al informațiilor 
comerciale sensibile, precum și de 
cerințele de protecție a datelor cu caracter 
personal. 

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 31 din prima lectură, privind planurile naționale de acțiune. 

Având în vedere adoptarea articolului 4 din Directiva privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor, solicitarea unei evaluări la nivel național este urmarea logică.

Amendamentul 22

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 - alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(4) Din motive de confidențialitate, 
Comisia (Eurostat) centralizează datele, 
înainte de publicare, în funcție de clasele 
chimice sau categoriile de produse 
menționate în anexa III, luând în 

(4) Din motive de confidențialitate, 
Comisia (Eurostat) centralizează datele, 
înainte de publicare, în funcție de clasele 
chimice sau categoriile de produse 
menționate în anexa III, luând în 
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considerare aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter confidențial la nivelul 
fiecărui stat membru în parte. În 
conformitate cu articolul 15 din
Regulamentul (CE)  nr. 322/97, datele cu 
caracter confidențial sunt utilizate de către 
autoritățile naționale și de către Comisie 
(Eurostat) exclusiv în scopuri statistice.

considerare aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter confidențial la nivelul 
fiecărui stat membru în parte, precum și 
caracterul confidențial al informațiilor 
comerciale sensibile și cerințele de 
protecție a datelor cu caracter personal. În 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
322/97, datele cu caracter confidențial sunt 
utilizate de către autoritățile naționale și de 
către Comisie (Eurostat) exclusiv în 
scopurile vizate de prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Tratarea datelor cu caracter confidențial nu trebuie reglementată numai în ceea ce privește 
publicațiile; trebuie specificat și faptul că datele nu ar trebui folosite în alte scopuri decât 
cele prevăzute. Se consideră că trimiterea la „scopurile vizate de prezentul regulament”, 
astfel cum sunt definite la articolul 1, este mai clară decât poziția Consiliului.

Se reintroduce amendamentul 18 din prima lectură.

Amendamentul 23

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 - alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Comisia adoptă formatul tehnic adecvat 
pentru transmiterea datelor în conformitate 
cu procedura de reglementare menționată 
la articolul 6 alineatul (2).

(1) Comisia adoptă formatul tehnic adecvat 
pentru transmiterea datelor și definește 
formatul și conținutul rapoartelor privind 
calitatea care urmează a fi înaintate de 
către statele membre (în temeiul secțiunii 
6 din anexa I și a secțiunii 6 din anexa 
II), în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 6 
alineatul (2)

Or. en

Justificare

Se reintroduce propunerea Comisiei astfel cum a fost adoptată în prima lectură.
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Amendamentul 24

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 - alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(3) Comisia poate modifica clasificarea 
armonizată a substanțelor, astfel cum este 
definită în anexa III, în scopul adaptării 
acesteia la modificările aduse în lista de 
substanțe active adoptată în conformitate 
cu articolul 78 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. …/…. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 6 
alineatul (3).

(3) Comisia poate adapta lista substanțelor 
vizate și clasificarea acestora în categorii 
de produse și clase chimice astfel cum 
sunt stabilite în anexa III. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 6 alineatul (3). Adaptarea listei 
substanțelor trebuie să fie realizată 
periodic și în lumina evaluării 
permanente a substanțelor active.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 19 din prima lectură.

Amendamentul 25

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. Raportul respectiv 
evaluează în special calitatea datelor 
transmise, astfel cum este prevăzut la 
articolul 4, sarcinile care revin 
întreprinderilor, exploatațiilor agricole și 
administrațiilor naționale și utilitatea 
acestor statistici în contextul Strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor, în special în ceea ce privește 
obiectivele stabilite la articolul 1. Acesta 

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. Raportul respectiv 
evaluează în special calitatea datelor 
transmise, astfel cum este prevăzut la 
articolul 4, sarcinile care revin 
întreprinderilor, exploatațiilor agricole și 
horticole și administrațiilor naționale și 
utilitatea acestor statistici în contextul 
Strategiei tematice privind utilizarea 
durabilă a pesticidelor, în special în ceea ce 
privește obiectivele stabilite la articolul 1. 
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conține, după caz, propunerile elaborate în 
vederea continuării îmbunătățirii calității 
datelor și a reducerii sarcinilor care revin 
întreprinderilor, exploatațiilor agricole și 
administrațiilor naționale.

Acesta conține, după caz, propunerile 
elaborate în vederea continuării 
îmbunătățirii calității datelor și a reducerii 
sarcinilor care revin întreprinderilor, 
exploatațiilor agricole și horticole și 
administrațiilor naționale.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 20 din prima lectură.

Amendamentul 26

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – titlu

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Statistici privind introducerea produselor 
fitosanitare pe piață

Statistici privind introducerea pe piață a 
pesticidelor

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul din prima lectură.

Pentru a se ajunge la un compromis, nu a fost reluat amendamentul din prima lectură, care 
viza extinderea domeniului de aplicare pentru a include și „producția”.

Amendamentul 27

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – secțiunea 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Se calculează cantitatea fiecărei substanțe 
enumerate în anexa III care intră în 
compoziția produselor fitosanitare
introduse pe piață.

Se calculează în fiecare stat membru 
cantitatea fiecărei substanțe enumerate în 
anexa III care intră în compoziția 
pesticidelor introduse pe piață.

Or. en
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Justificare

Obiectivul regulamentului este acela de a reduce riscul prezentat de pesticide și de a 
compara situația din diferite state membre. Aceste obiective pot fi îndeplinite numai dacă sunt 
disponibile date naționale și regionale.

Se reintroduce parțial amendamentul 22 din prima lectură.

Amendamentul 28

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – secțiunea 2a (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

SECȚIUNEA 2a
Obligații de raportare

Entitățile responsabile pentru 
introducerea pesticidelor pe piață transmit 
anual rapoarte autorității competente, 
privind cantitățile în care o anumită 
substanță activă sau un anumit pesticid 
sunt introduse pe piață.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 23 din prima lectură. 

Având în vedere adoptarea articolului 67 din Regulamentul privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare, referitor la păstrarea evidenței, nu există niciun motiv pentru care 
aceste date, care vor fi culese oricum, să nu fie raportate și evaluate.

Amendamentul 29

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – secțiunea 5 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre furnizează date pentru 
fiecare an calendaristic ulterior primei 
perioade de referință.

(2) Statele membre furnizează date pentru 
fiecare an calendaristic ulterior primei 
perioade de referință și le publică pe 
internet, dacă este cazul în formă 
centralizată, ținând seama în mod 
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corespunzător de caracterul confidențial 
al informațiilor comerciale sensibile, 
precum și de cerințele de protecție a 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Publicarea datelor de către statele membre ar trebui stipulată pentru a garanta transparența.

Se reintroduce amendamentul 25 din prima lectură.

Amendamentul 30

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – secțiunea 6 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Raportul privind cel de-al doilea an de 
referință conține o estimare aproximativă 
procentuală a cantității totale a 
substanțelor din fiecare grup principal 
menționat la anexa III aflate în 
componența pesticidelor introduse pe 
piață pentru utilizarea în scopuri agricole, 
precum și neagricole. Aceste estimări se 
reînnoiesc la fiecare cinci ani.

Or. en

Justificare

Se reintroduce textul original al propunerii Comisiei și se reintroduce parțial amendamentul 
din prima lectură.

Amendamentul 31

Poziția comună a Consiliului
Anexa II –  secțiunea 1 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Statisticile acoperă substanțele (1) Statisticile acoperă substanțele 
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enumerate în anexa III care intră în 
compoziția produselor fitosanitare 
utilizate în agricultură pentru fiecare 
dintre culturile selecționate în fiecare stat 
membru.

enumerate în anexa III care intră în 
compoziția pesticidelor pentru fiecare 
dintre culturile selecționate în fiecare stat 
membru.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul din prima lectură.

Amendamentul 32

Poziția comună a Consiliului
Anexa II –  secțiunea 1 – alineatul 2– paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(2) Fiecare stat membru stabilește culturile 
selecționate care sunt acoperite în perioada 
de cinci ani definită în secțiunea 5. Selecția 
trebuie făcută astfel încât să fie 
reprezentativă pentru culturile cultivate în 
statul membru și pentru substanțele 
utilizate.

(2) Fiecare stat membru stabilește culturile 
selecționate care sunt acoperite în perioada 
de cinci ani definită în secțiunea 5. 
Statisticile includ cel puțin 75% din 
cantitatea totală a substanțelor introduse 
anual pe piață în vederea utilizării în 
scopuri agricole, după cum se estimează 
în raportul privind calitatea pentru cel de-
al doilea an de referință menționat în 
secțiunea 7 din anexa I, iar selecția 
trebuie făcută astfel încât să fie 
reprezentativă pentru culturile cultivate în 
statul membru și pentru substanțele 
utilizate.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial propunerea Comisiei astfel cum a fost adoptată în prima lectură.
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Amendamentul 33

Poziția comună a Consiliului
Anexa II –  secțiunea 2 – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(a) cantitatea din fiecare substanță 
enumerată în anexa III care intră în 
compoziția produselor fitosanitare
utilizată pe respectiva cultură și,

(a) cantitatea din fiecare substanță 
enumerată în anexa III care intră în 
compoziția pesticidelor utilizată pe 
respectiva cultură și,

Or. en

Justificare

Alinierea termenului „pesticide” pe cuprinsul întregului regulament.

Amendamentul 34

Poziția comună a Consiliului
Anexa II –  secțiunea 4 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Perioada de referință trebuie să fie, în 
principiu o perioadă de maxim 12 luni care 
să acopere toate tratamentele fitosanitare 
asociate cu respectiva cultură.

(1) Perioada de referință trebuie să fie, în 
principiu o perioadă de maxim 12 luni care 
să acopere toate tratamentele fitosanitare 
asociate direct sau indirect cu respectiva 
cultură.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul din prima lectură.

Amendamentul 35

Poziția comună a Consiliului
Anexa II –  secțiunea 5 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Pentru fiecare perioadă de cinci ani, (1) Pentru fiecare perioadă de cinci ani, 
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statele membre întocmesc statistici privind 
utilizarea produselor fitosanitare pentru 
fiecare cultură selectată în cursul unei 
perioade de referință, în conformitate cu 
secțiunea 4.

statele membre întocmesc statistici privind 
utilizarea pesticidelor pentru fiecare 
cultură selectată în cursul unei perioade de 
referință, în conformitate cu secțiunea 4.

Or. en

Justificare

Alinierea termenului „pesticide” pe cuprinsul întregului regulament.

Amendamentul 36

Poziția comună a Consiliului
Anexa II –  secțiunea 5 – alineatul 5

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(5) Datele trebuie transmise Comisiei 
(Eurostat) în termen de douăsprezece luni 
de la încheierea perioadei de cinci ani.

(5) Datele trebuie transmise Comisiei 
(Eurostat) și publicate pe internet, dacă 
este cazul în formă centralizată, în termen 
de douăsprezece luni de la încheierea 
perioadei de cinci ani, ținând seama în 
mod corespunzător de caracterul 
confidențial al informațiilor comerciale 
sensibile, precum și de cerințele de 
protecție a datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Publicarea datelor de către statele membre ar trebui stipulată pentru a garanta transparența.

Se reintroduce amendamentul 28 din prima lectură.


