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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposal for a regulation concerning the placing of plant protection products on the 
market shall essentially replace Directive 91/414/EC. It envisages a European wide 
authorisation (or European wide prohibition in the case of Co-Formulants) of the active 
substance and other contents (Safeners (positive list), Synergists (positive list), Co-
Formulants (negative list)) of plant protection products (PPP), a national authorisation of the 
PPPs combined with easier mutual recognition within newly created geographical zones, a 
comparative assessment of PPP that contain substances of concern, new rules for minor uses, 
new rules for data-protection and confidentiality as well as new rules on documentation of 
sales and use.

Though PPPs can have negative effects on human health and the environment, there is no 
doubt that PPPs are essential to assure the production of quality farm products at affordable 
prices. A wide range of safe chemical products is needed for effective pest control. PPPs play 
an essential part in any Community strategy to assure plant health and efficient use of limited 
resources such as soil.

Agriculture does need an authorisation procedure that

• is predictable,

• provides reliable results,

• does not keep safe products from entry into the market for procedural reasons only,

• leads to more harmonization in placing plant protection products on the market,

• takes the need for specific rules for minor uses into account ,

• creates a level playing field for farmers in Europe and

• thereby minimizing formally illegal practices (trade and use) in Europe.

The rapporteur supports the general line of the Commission´s approach to facilitate the 
recognition and availability of tested, safe and more environment-friendly PPPs within a 
given zone, to harmonize the authorisation of the non-active substances for the first time, to 
recognize the need for specific rules on minor uses and to render the authorisation procedure 
more comprehensive.

Nevertheless the rapporteur proposes changes to streamline the authorisation procedure by 
cutting back on deadlines of purely procedural character. He also proposes, contrary to the 
Commission, to retain the rules of Directive 91/414/CE on provisional authorisation to make 
safe and innovative products available to farmers as soon as possible, as well as to introduce 
rules on parallel imports for further harmonization of the authorisation procedure. The 
rapporteur also proposes to facilitate interzonal recognition of PPP, while allowing the 
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Member States to impose additional conditions of use according to different use-patterns etc.

Changes in the authorisation of PPP for minor use are proposed as to encourage Member 
States, the Commission and companies to invest more in this field.

Authorisation of PPP should be based on a risk based approach as the risk linked to a specific 
substance may vary considerably to dosage, mitigation measures and natural environment.
The introduction of Cut-off-criteria should be an exception. The rapporteur therefore proposes 
to change the character of most cut-off criteria as proposed by the Commission and to take 
them as a basis for classifying certain substances as "substances of concern" which have to 
undergo comparative assessment. The authorisation period for substances of concern should 
be the same as for other substances as a specific monitoring is obligatory and the 
authorisation may be withdrawn at any time as it is.

New and innovative products are needed for sustainable and effective pest control. New 
products will only be produced if the scientific knowledge of companies involved in research 
is adequately protected.

The superfluous definition of good environmental practice and a set deadline for compliance 
with the volatile principles of integrated pest management were deleted.

The rapporteur has tried to ease the bureaucratic burden on farmers. As a great number of 
implementation rules are left to comitology, responsibility for easing the administrative 
burden of farmers will lie mainly with the Member States and the Commission.
As the proposed comitology rules do not comply with the latest agreements of Council, 
European Parliament and Commission the rapporteur asks the lead committee to take a closer 
look at this aspect. Decisions of legislative character should not be left to the Commission 
alone.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 6a (nou)

  
1 Nepublicată încă în JO.
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(6a) În cadrul Comunităţii, diferite tipuri 
de culturi prezintă o utilitate atât pentru 
producţia la scară largă, cât şi pentru cea 
la scară redusă. Diversitatea acestor tipuri 
de culturi trebuie să fie protejată prin 
autorizarea folosirii unei game de produse 
fitosanitare.

Amendamentul 2
Considerentul 8

(8) Scopul prezentului regulament este de a 
asigura un înalt nivel de protecţie a sănătăţii 
umane şi animale, precum şi 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.

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 şi, de asemenea, 
competitivitatea agriculturii europene. 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.

Justification

The measures and decisions adopted must not prove detrimental to the competitiveness of 
Community agriculture on the world market.

Amendamentul 3
Considerentul 9

(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.

În compoziţia produselor fitosanitare trebuie 
incluse numai substanţele cu utilitate 
demonstrată pentru producţia vegetală şi 
care nu pot avea, nici ele şi nici reziduurile 
acestora, efecte nocive asupra sănătăţii 
omului sau a animalelor sau să afecteze 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.
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Justification

Sometimes residues have a more harmful effect than the substance itself. The effects of the 
residues on human and animal health and the environment must therefore be researched.

Amendamentul 4
Considerentul 13

(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.

(13) In the interest of safety, the approval 
period for active substances should be 
limited in time. 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, trebuie instituit un program 
pentru reînnoirea periodică a aprobării 
acestor substanţe.

Justification

This amendment guarantees that both new and old substances that have been included in the 
positive list from 1991 on (Annex 1 to Directive 91/414) are re-examined regularly, and their 
risks borne in mind.

Amendamentul 5
Considerentul 21

(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 

(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 nu 
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ameliorează incontestabil producţia 
vegetală şi că nu exercită efecte nocive 
asupra sănătăţii omului şi animalelor, 
precum şi că nu afectează în mod 
inacceptabil mediul.

exercită efecte nocive asupra sănătăţii 
omului şi animalelor şi nici asupra 
mediului şi că în realitate ameliorează 
incontestabil producţia vegetală din zona 
geografică respectivă.

Amendamentul 6
Considerentul 22a (nou)

(22a) Disponibilitatea unor produse 
fitosanitare diverse şi sigure este necesară 
pentru optimizarea managementului 
speciilor dăunătoare. În consecinţă, 
procedura de autorizare trebuie să fie cât 
mai scurtă cu putinţă. Autorizarea 
provizorie trebuie menţinută şi normele 
privind importurile paralele trebuie 
armonizate.

Amendamentul 7
Considerentul 24

(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 reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de 
autorizare caracterizate prin condiţii 
comparabile.

(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 se ajunge la o 
adevărată recunoaştere reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de 
autorizare caracterizate prin condiţii 
comparabile.

Justification

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. The authorisation procedure should also take account of 
additional conditions and restrictions on use (e.g. distance restrictions, prohibiting use at 
certain times, etc.).
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Amendamentul 8
Considerentul 24a (nou)

(24a) Recunoaşterea reciprocă într-o 
anumită zonă accelerează şi facilitează 
procedura de autorizare pentru produsele 
fitosanitare. Având în vedere că 
modalităţile de utilizare şi condiţiile 
naturale pot varia într-o anumită zonă, 
statele membre ar trebui să fie autorizate să 
impună condiţii specifice de utilizare. 
Statele membre nu ar trebui să fie obligate 
să recunoască retragerea unei autorizaţii 
de către un alt stat membru din aceeaşi 
zonă, dacă aduc dovezi conform cărora 
condiţiile din teritoriul lor permit o utilizare 
în siguranţă. Statele membre trebuie să 
coopereze în toate etapele procedurilor de 
autorizare a unui produs fitosanitar.

Amendamentul 9
Considerentul 24b (nou)

(24a) Împărţirea statelor membre pe zone 
de autorizare este considerată drept un 
prim pas către crearea unei pieţe interne 
integrate pentru produsele fitosanitare, în 
care autorizarea unui astfel de produs să 
fie valabilă pe întreg teritoriul UE. Comisia 
întocmeşte periodic un raport privind 
progresele înregistrate cu privire la crearea 
unei pieţe interne pentru produsele 
fitosanitare. Aceasta prezintă propuneri de 
măsuri pentru a permite crearea unei pieţe 
interne în cel mai scurt timp posibil.

Justification

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. Zonal authorisation, under which authorisation of a plant 
protection product in one Member State within a particular zone would be valid for all 
Member States in that zone can be a first step towards that. An internal market for plant 
protection products is the goal. That means that a plant protection product authorised in one 
EU Member State would automatically be authorised throughout the EU.

Amendamentul 10
Considerentul 28
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(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 structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

(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. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

Justification

The introduction of new cross-compliance obligations is rejected.

Amendamentul 11
Considerentul 37a (nou)

(37a) Este necesar să li se acorde 
operatorilor aceleaşi posibilităţi de acces la 
piaţă şi, în special, să li se permită 
întreprinderilor mici şi mijlocii să-şi 
desfăşoare activitatea, astfel încât 
agricultorii să poată dispune de o cantitate 
suficientă de produse fitosanitare sigure şi 
eficiente. 

Justification

There should be a level playing field as regards access to the market for different operators.
This would foster innovation and the development of new products, as well as resulting in 
improvements to existing ones. It will also be good for competition within the market and lead 
to more products being available to farmers.

Amendamentul 12
Considerentul 38

(38) Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea 

(38) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea 
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conformităţii cu legislaţia referitoare la 
furaje şi alimente şi cu normele 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.

conformităţii cu legislaţia referitoare la 
furaje şi alimente şi cu normele referitoare la 
sănătatea şi bunăstarea animalelor cuprinde 
măsuri privind controlul utilizării produselor 
fitosanitare în toate fazele de producţie a 
alimentelor, în măsura în care produsele 
fitosanitare sunt utilizate direct în 
producţia alimentelor, inclusiv ţinerea unei 
evidenţe a produselor fitosanitare utilizate. 

Justification

Regulation (EC) No 882/2004 has nothing to do with plant protection products.

Amendamentul 13
Considerentul 38 a (nou)

(38a) Obligaţiile administrative impuse 
agricultorilor trebuie să fie limitate cât mai 
mult cu putinţă.

Amendamentul 14
Articolul 1

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

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

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

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

(3) Scopul prezentului regulament este de a 
asigura un înalt nivel de protecţie a 
sănătăţii umane şi animale, precum şi a 
mediului.
(4) Prezentul regulament are la bază 
principiul precauţiei, cu scopul de a 
garanta că substanţele sau produsele 
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introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea umană sau mediul.

Justification

In the current proposal the purpose of the Regulation is only enshrined in the Recitals. The 
purpose should be laid out in the first articles. The precautionary principle is only laid out in 
the Recitals (8) and in Article 13(2) It is preferable to refer it in the first articles of the 
Regulation.

Amendamentul 15
Articolul 3 punctul 9a (nou)

(9a) „comerţ paralel” 
Importul de produse fitosanitare provenite 
dintr-un stat membru în care produsul 
respectiv a fost autorizat în conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute de Directiva 
91/414/CEE sau de prezentul regulament, 
în vederea introducerii acestuia pe piaţă în 
statul membru importator în care produsul 
fitosanitar respectiv sau un produs de 
referinţă identic a fost autorizat în 
conformitate cu dispoziţiile prevăzute de 
Directiva 91/414/CEE sau de prezentul 
regulament.

Justification

There is a need for a clear definition and a minimum set of harmonised Community rules 
governing the placing of plant protection products on the market through parallel trade.

Amendamentul 16
Articolul 3 punctul 9b (nou)

(9b) „identic”
Produsele fitosanitare sunt considerate 
identice în cazul în care:
- originea lor este comună,
- au fost produse de aceeaşi societate, de o 
societate afiliată sau în cadrul unei licenţe 
(„producător”) şi
- au fost fabricate cel puţin după aceeaşi 
formulă, pe baza aceleiaşi substanţe active, 
iar efectele lor sunt identice, având în 
vedere, în special, diferenţele care pot 
apărea în funcţie de condiţiile referitoare la 



PE 382.298v03-00 12/62 AD\660810RO.doc

RO

agricultură, sănătatea plantelor şi mediu şi, 
în special, referitoare la climă.

Justification

In connection with parallel trade, the simplified procedure for  placing plant protection 
products on the market through parallel trade should apply only where the imported product 
is identical to an authorised product, whence the above definition.

Amendamentul 17
Articolul 3 punctul 10

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

Actul administrativ prin care autoritatea 
competentă a unui stat membru autorizează 
introducerea pe piaţă a unui produs 
fitosanitar într-o zonă;

Justification

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products.

Amendamentul 18
Articolul 3 punctul 18

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 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic;

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 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de gestionarea 
rezistenţei, de condiţiile locale şi de 
posibilităţile de control cultural şi biologic;

Amendamentul 19
Articolul 3 punctul 19

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

eliminat

Justification
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The definition of 'Good Environmental Practice' is redundant and creates unnecessary 
confusion. The protection of the environment is part of the authorisation-procedure. The 
protection of the environment is also part of 'Integrated Pest Management" and 'Good Plant 
Protection'.

Amendamentul 20
Articolul 3 punctul 21

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.

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

Amendamentul 21
Articolul 3 punctul 21 a (nou)

(21a) „stat membru raportor”
Statul membru care consimte să-şi asume 
responsabilitatea evaluării substanţelor 
active, a agenţilor fitoprotectori sau a 
agenţilor sinergici. Acesta are obligaţia să 
îndeplinească această sarcină în mod 
profesional şi să publice un studiu de 
impact într-un termen dat. 

Justification

There should be a definition of rapporteur Member State.

Amendamentul 22
Articolul 3 alineatul (21b) (nou)

(21b) „efect inacceptabil pentru mediu” 
Orice efect care poate genera modificarea 
ireversibilă a biodiversităţii şi a 
biotopurilor, în special prin perturbarea 
semnificativă a anumitor specii putând 
provoca în final dispariţia acestora.

Justification

The word ‘unacceptable’ is nowhere precisely defined.
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Amendamentul 23
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, şi mai ales asupra sănătăţii 
utilizatorilor care intră în contact direct cu 
produsele, acordând o atenţie specială 
grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile la 
vârsta reproducerii, feţii şi copiii până la 
pubertate, ori asupra sănătăţii animalelor, 
luând în consideraţie efectele cumulative şi 
sinergice cunoscute, sau asupra apelor 
subterane; 

Justification

In accordance with the precautionary principle, substances must not have any adverse effects 
on human health, particularly that of vulnerable subgroups such as foetuses and children, or 
the environment, in line with the reaction of the European Parliament (EP resolution 
P5_TA(2002)0276, (4)) and the Council to the first Commission Communication on the 
revision of Directive 91/414. Agricultural workers and farmers who get in direct contact with 
the substances while filling the sprayers  or who are exposed to the substances while working 
on the fields should also be considered as a high risk group.

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

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

(c) există metode de uz curent suficient de 
sensibile în raport cu nivelul preocupărilor 
din numeroase medii ecologice şi biologice, 
pentru măsurarea reziduurilor prezente în 
toate produsele fitosanitare.

Amendamentul 25
Articolul 4 alineatul (3) partea introductivă

Utilizarea produselor fitosanitare în 
conformitate cu bunele practici fitosanitare
şi cu respectarea condiţiilor normale de 
aplicare trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:

Utilizarea produselor fitosanitare în 
conformitate cu cerinţele de utilizare 
corespunzătoare şi cu respectarea condiţiilor 
realiste de aplicare trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe:

Amendamentul 26
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)
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(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; 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive:

(i) asupra sănătăţii omului, acordând o 
atenţie deosebită grupurilor vulnerabile, 
cum ar fi femeile la vârsta reproducerii, 
feţii şi copiii până la pubertate;

(ii) sau asupra sănătăţii animalelor, direct 
sau prin intermediul apei potabile, 
alimentelor, hranei sau aerului, cum ar fi 
poluarea pe distanţe lungi care afectează, 
spre exemplu, regiunea polară, sau să 
producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, şi nici 
consecinţe negative asupra apelor subterane;

Amendamentul 27
Articolul 4 alineatul (3) litera (e) punctul (ii)

(ii) impactul lor asupra celorlaltor specii; (ii) impactul lor asupra celorlalte specii, în 
special asupra comportamentului acestora;

Justification

Too often mortality alone is studied, and not effects on behaviour. This must therefore be 
specified.

Amendamentul 28
Articolul 4 alineatul (3) litera (e) punctul (iii) 

(iii) impactul lor asupra biodiversităţii. eliminat

Justification

All PPP have an impact on biodiversity. Biodiversity is a very broad concept and has no 
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limitations. As the discussion on the authorisation on GMO shows there is no scientifically 
based procedure to evaluate impacts on biodiversity as a whole. The proposed text 
corresponds to the text of the Biocides-Directive.

Amendamentul 29
Articolul 8 alineatul (2)

(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.

(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). 

Justification

To reject scientifically founded and ethically accepted human data that is already available 
would be to go against good scientific practice and would undermine the quality of risk-
management decision-making.

Amendamentul 30
Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

(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. 

(2). În cazul în care se constată că unul sau 
mai multe dintre elementele prevăzute la 
articolul 8 lipsesc, statul membru raportor 
informează despre aceasta solicitantul, 
fixând un termen pentru prezentarea 
acestora, de maximum trei luni. Se aplică 
dispoziţiile articolului 7 alineatul (3).

Justification

The period of time to add to the elements missing should be specified.

The notified Member States shall respect the same levels of data protection and 
confidentiality as the rapporteur Member State.

Amendamentul 31
Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf

(3) În cazul în care dosarele depuse (3) În cazul în care dosarele depuse 
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împreună cu cererea cuprind toate 
elementele menţionate 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. 

împreună cu cererea cuprind toate 
elementele menţionate 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. Statul membru raportor 
poate proceda la evaluarea substanţei 
active imediat după primirea dosarului.

Justification

To speed up the procedure it shall be admissible for the rapporteur Member State to start 
immediately with the assessment of the substance.

Amendamentul 32
Articolul 11 alineatul (1)

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

(1) În termen de nouă 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 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. Statul membru informează 
Comisia şi Autoritatea. 

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

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

Se aplică articolul 7 alineatul (3).

Justification

The proposed changes are intended to accelerate the procedure and secure sufficient data 
protection.
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Amendamentul 33
Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

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.

1. În termen de trei 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. 

Justification

The Commission does not need half a year to draft a report on a fully examined dossier. The 
procedure needs to be accelerated.

Amendamentul 34
Articolul 14 alineatul (2)

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

(2) Aprobarea poate fi reînnoită o singură 
dată sau de mai multe ori, pentru o 
perioadă care să nu depăşească 10 ani.

Justification

Authorisation should not be unlimited in time after the first renewal. The substance must be 
subject to evaluation and examination after ten more years in practice, so that the responsible 
authorities can react to possible long term effects. Decisions should be taken in the light of 
current scientific and technical knowledge, as is laid down in Article 4(10).

Amendamentul 35
Articolul 24 alineatul (1)

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

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

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

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

Justification

The approval period shall be 10 years for candidates for substitution. A candidate for 
substitution, its health and environmental impacts, are fully examined in the authorisation 
procedure. The authorisation for the active substance is reviewed regularly and the 
authorisation may be withdrawn at any time if new concerns arise or better products appear 
on the market. Producers and users of plant protection products need a secure legal basis.

(The last sentence of the amended paragraph  is only valid if AM 34 is not adopted by the 
lead Committee.)

Amendamentul 36
Articolul 27 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care un coformulant este
utilizat într-un produs fitosanitar, care a 
fost autorizat în conformitate cu Directiva 
91/414/CEE1 sau cu prezentul regulament, 
acesta se consideră a fi înregistrat în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr.1907/20062

pentru utilizarea specifică în produsele 
fitosanitare.
1 Directiva Consiliului 91/414/CEE din 15 iulie 1991 
privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).
2Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţiile aplicabile produselor 
chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii 
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a 
Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93, a 
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1488/94, a 
Directivei Consiliului 76/769/CEE şi a Directivelor 
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Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 
2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

Justification

Avoid double regulation of co-formulants used in plant protection products under this 
Regulation and REACH.

Amendamentul 37
Articolul 28 a (nou)

Articolul 28a

Autorizaţia provizorie
(1). Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1), un stat membru poate 
autoriza, în vederea facilitării punerii la 
dispoziţie a unor noi produse în domeniul 
agricol şi pe baza proiectului de raport de 
evaluare menţionat la articolul 11, pe o 
perioadă provizorie de maximum trei ani, 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare care conţin o substanţă activă 
neaprobată încă, cu condiţia ca dosarul 
privind substanţa activă să îndeplinească 
cerinţele formulate la articolele 4 şi 8, 
precum şi cerinţele cu privire la utilizările 
prevăzute. Autorizaţia prevede, dacă este 
cazul, niveluri maxime temporare de 
reziduuri, în conformitate cu articolul 15 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(CE) nr. 396/2005.
(2). Statul membru informează imediat 
celelalte state membre şi Comisia cu privire 
la propria evaluare a dosarului şi la 
condiţiile autorizaţiei provizorii.
(3). În urma evaluării dosarului, se poate 
decide, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 76 alineatul (3), că 
substanţa activă nu îndeplineşte cerinţele 
formulate la articolul 4. În astfel de cazuri, 
statele membre garantează retragerea 
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autorizaţiei provizorii. 
(4). În cazul în care, la expirarea 
termenului de trei ani, nu s-a luat nicio 
decizie privind autorizarea unei substanţe 
active, statul membru raportor poate decide 
acordarea unei noi autorizaţii provizorii pe 
o perioadă de trei ani.
Se aplică articolele 56 şi 60.

Justification

The rapporteur proposes to retain Article 8 of Regulation EC no 91/414 on provisional 
authorisation. Experience does not justify its deletion. There is no guarantee that the 
authorisation will not take longer than two years - or 1 ½ as proposed by the rapporteur.
Farmers need a wide range of products to control pests and combat resistances. An 
unjustified limitation of their choices will lead to unwanted pest-problems or illegal uses. A 
substance should be made available as soon as the first safe use has been identified to provide 
farmers with new and innovative products.

Amendamentul 38
Articolul 29 alineatul (6) paragraful 1a (nou)

Principiile uniforme iau în considerare 
interacţiunea dintre substanţa activă, 
agenţii fitoprotectori, agenţii sinergici şi 
coformulanţi.

Justification

It shall be made clear that the interaction between different substances is taken into account 
in the authorisation process. It is not sufficient to look at the involved substances separately.

The amendment is mainly meant to clarify. It is already indirectly mentioned in Article 25 
paragraph 2 in connection with Article 8 paragraph 1 point a), Article 29 paragraph 4 and in 
the uniform principles.

Amendamentul 39
Articolul 30 titlu şi alineatul (1)

Cuprins Cuprinsul autorizaţiei
1. Autorizaţia defineşte culturile şi scopurile 
în care pot fi utilizate produsele fitosanitare. 

1. Autorizaţia, a cărei formă trebuie să fie 
standard, defineşte culturile şi scopurile în 
care pot fi utilizate produsele fitosanitare. 
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Justification

The authorisation form should be standardised and identical for the Member States.

Amendamentul 40
Articolul 30 alineatul (2)

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 agenţilor fitoprotectori 
şi a agenţilor sinergici. Autorizaţia include o 
clasificare a produselor fitosanitare din 
perspectiva Directivei 1999/45/CE.

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 agenţilor fitoprotectori 
şi a agenţilor sinergici.

Justification

In several Member States classification according to Directive 1999/45/EC is often left to the 
approval holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at 
community level. The notifier should be responsible for the classification and not the zonal 
rapporteur Member State. Laying the responsibility with the zonal rapporteur Member State 
will lead to considerable delays in the process and may lead to different classification in each 
zone and/or each Member State.

Amendamentul 41
Articolul 30 alineatul (3) litera (b)

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

eliminat

Justification

The necessity to inform neighbours is overtly bureaucratic as the directive on sustainable use 
foresees all the necessary risk prevention measures.

Amendamentul 42
Articolul 32 alineatul (1)
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(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 intenţionează 
să comercializeze respectivele produse 
fitosanitare.  

(1) Persoanele care doresc să introducă pe 
piaţă produse fitosanitare trebuie să solicite 
o autorizaţie, personal sau prin reprezentare, 
într-un stat membru al UE, autorizaţie care 
devine astfel valabilă pentru întreaga zonă.

Justification

EU-wide zonal authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal 
market for plant protection products.

Amendamentul 43
Articolul 34

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.

Cererea este examinată de statul membru de 
referinţă, cu consultarea tuturor statelor 
membre din zona respectivă. Celelalte state 
membre din zonă trebuie să participe în 
mod obligatoriu la aceste lucrări. Sarcinile 
trebuie repartizate în conformitate cu o 
propunere prezentată de statul membru 
care examinează cererea.

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.

Statele membre din zonă pot adopta, după 
consultare cu Comisia, norme detaliate de 
aplicare a alineatului (1).

Justification

The aim is to standardise authorisation conditions. Member States should retain the right to a 
certain degree of flexibility, with the assent of the Commission.

Amendamentul 44
Articolul 35 alineatul (2)

(2). Statele membre în cauză acordă sau, 
respectiv, refuză autorizaţiile pe baza 
concluziilor evaluării efectuate de statul 
membru care examinează cererea, în 

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

conformitate cu prevederile articolelor 30 şi 
31. Toate statele membre dintr-o zonă
autorizează respectivul produs fitosanitar în 
aceleaşi condiţii.

Justification

Standardising authorisation.

Amendamentul 45
Articolul 35 alineatul (3)

(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.

(3). Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (2) şi fără a contraveni legislaţiei 
comunitare,

(a) Statele membre pot supune aprobarea 
unor condiţii şi restricţii de utilizare 
specifice, în cazul în care există dovezi 
ştiinţifice întemeiate conform cărora 
condiţiile şi restricţiile prevăzute în 
autorizaţia iniţială nu sunt suficiente, 
având în vedere condiţiile şi modalităţi de 
utilizare specifice, obiceiuri alimentare sau 
alte circumstanţe relevante;
(b) în ceea ce priveşte cerinţele menţionate 
la articolul 30 alineatul (3) pot fi impuse
condiţii suplimentare.

Justification

Use and potential problems of use may vary considerably between member states, even those 
being part of the same zone. Member states should therefore be able to foresee additional 
conditions and restrictions of use.

Amendamentul 46
Articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf

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.

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, care nu poate depăşi patru luni. 
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Justification

Specifying the time periods is necessary in order to lay down the procedures.

Amendamentul 47
Articolul 38 alineatul (1a) (nou)

(1a) Fără întârziere, statele membre pun la 
dispoziţia Autorităţii un dosar cuprinzând 
documentaţia menţionată la alineatul (1) 
literele (a) - (c). Autoritatea ţine un registru 
în care se înregistrează toate autorizaţiile 
din diferitele state membre.

Justification

A central body, the Authority should keep track on the different authorisations awarded to 
substances in the different Member States.

Amendamentul 48
Articolul 38 alineatul (2)

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).

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

Justification

(See justification amendment on article 38, paragraph 1 a (new)).

Amendamentul 49
Articolul 39 alineatul (1) litera (b)

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

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

Justification

Interzonal mutual recognition should be extended to seed treatment, to facilitate seed-trade.
Seed treatment is a small and innovative market, dominated by small and medium-sized 
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companies. High authorisation costs and complicated procedures would otherwise drive a 
number of treatment-techniques, which usually use far smaller amounts of PPP than on-field 
treatment, off the market.

Amendamentul 50
Articolul 39 alineatul (2)

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

eliminat

Justification

Products are thoroughly evaluated and authorised under strict conditions by the Member 
State examining the application.  A very high proportion of substances will qualify as 
candidates for substitution. This would create two parallel approval systems and an 
unnecessary administrative burden for Member States and would clearly weaken the zonal 
authorisation concept.

Amendamentul 51
Articolul 39 alineatul (2 a) (nou)

(2a) Două state membre care aparţin unor 
zone diferite pot recurge, în mod voluntar, 
la procedura de recunoaştere reciprocă. În 
acest caz, nu se aplică alineatul (1) litera 
(a).

Justification

On a voluntary basis mutual recognition should be possible between member states not 
belonging to the same zone. In this case there should be no need to extend mutual recognition 
to the entire zone.

Amendamentul 52
Articolul 40 alineatul (1)

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 

1. O autorizaţie acordată în temeiul 
articolului 39 este valabilă în întreaga zonă.
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referinţă, inclusiv clasificarea în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

Justification

The medium- and long-term objective must be to establish a genuine EU authorisation, i.e. 
authorisation in one Member State would be valid in all other Member States. That is the only 
way in which a functioning internal market for plant protection products can be created.

Amendamentul 53
Articolul 40 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statul membru în care s-a depus o 
cerere de autorizare în temeiul articolului 
39 poate autoriza respectivul produs 
fitosanitar în aceleaşi condiţii, atunci când 
statul membru de referinţă nu aparţine 
aceleiaşi zone. În acest caz, statul membru 
stabileşte dacă procedura de autorizare din 
statul membru de referinţă a fost 
compatibilă cu procedura de autorizare din 
statul membru din cealaltă zonă. Orice 
parte a procedurii care nu este compatibilă 
trebuie să fie efectuată din nou.

Justification

On a voluntary basis, Member States should be allowed to mutual recognise an authorisation 
given to a substance in a Member State which does not belong to the same zone. In that case, 
they should assess which parts of the authorisation procedure can be copied from the 
reference Member State in the other zone. Parts of the procedure which are not (sufficiently) 
covered should still be executed, before authorisation can be given.

Amendamentul 54
Articolul 40 alineatul (2)

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.

2. Prin derogare de la dispoziţiile alineatului 
(1) şi fără a contraveni legislaţiei 
comunitare,

(a) Statele membre pot propune spre 
aprobare condiţii şi restricţii de utilizare 
specifice, în cazul în care există dovezi 
ştiinţifice întemeiate conform cărora 
condiţiile şi restricţiile prevăzute în 
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autorizaţia iniţială nu sunt suficiente, 
având în vedere condiţiile şi modalităţile de 
utilizare specifice, obiceiurile alimentare 
sau alte circumstanţe relevante;
(b) în ceea ce priveşte cerinţele menţionate 
la articolul 30 alineatul (3) pot fi impuse 
condiţii suplimentare.

Justification

Use patterns as well as environmental priorities may vary considerably between member 
states. They should therefore have the possibility to subject the authorisation to specific 
conditions and restrictions of use. The authorisation period shall nonetheless not exceed 90 
days, as to force member states to act quickly and refrain from unnecessary restrictions and 
conditions.

Amendamentul 55
Capitolul III secţiunea 1 subsecţiunea 4 titlu

REÎNNOIREA ŞI RETRAGEREA REÎNNOIREA, MODIFICAREA ŞI
RETRAGEREA

Justification

A better reflection of the content of the subsection.

Amendamentul 56
Articolul 42 alineatul (3a) (nou)

(3a) Se aplică normele privind 
confidenţialitatea şi protecţia datelor 
pentru acordarea primei autorizări.

Justification

The rules of data protection and confidentiality should also apply for renewal and review of 
an authorisation. The protection period is limited to five years (see Article 56).

Amendamentul 57
Articolul 43 alineatul (2)

(2) Dacă un stat membru intenţionează să (2). Dacă un stat membru intenţionează să 
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anuleze sau să amendeze o autorizaţie, 
acesta informează titularul autorizaţiei şi îi
oferă posibilitatea de a formula observaţii. 

retragă sau să modifice o autorizaţie, acesta 
informează titularul autorizaţiei şi celelalte 
state membre din aceeaşi zonă şi le oferă 
acestora posibilitatea de a formula 
observaţii. 

Statul membru îi poate cere titularului 
autorizaţiei să furnizeze informaţii 
suplimentare.

Statul membru îi poate cere titularului 
autorizaţiei să furnizeze informaţii 
suplimentare.

Înainte de a retrage sau de a modifica o 
autorizaţie, statul membru care a asigurat 
revizuirea pune evaluarea sa la dispoziţia 
celorlalte state membre din aceeaşi zonă, 
care au autorizat acelaşi produs sau a 
căror procedură de autorizare a acestui 
produs este în curs. Acesta le acordă un 
termen rezonabil pentru a formula 
observaţii.

Justification

As the withdrawal by one Member States has far reaching consequences in the entire zone, 
other concerned Member States should be involved in the withdrawal procedure on the same 
level as in the authorisation procedure.

Amendamentul 58
Articolul 43 alineatul (4)

(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.

(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. 

Dacă o autorizaţie este retrasă în 
conformitate cu alineatul (3) litera (a), ca 
urmare a nerespectării cerinţelor formulate 
la articolul 4 alineatul (3), un alt stat 
membru poate hotărî să nu retragă această 
autorizaţie, în cazul în care există dovezi 
ştiinţifice întemeiate conform cărora 
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cerinţele precizate la articolele 29 şi 4 sunt 
îndeplinite în continuare în celălalt stat 
membru, având în vedere condiţiile şi 
modalităţile de utilizare specifice sau alte 
circumstanţe relevante. Acolo unde este 
cazul se aplică dispoziţiile articolului 45.

Se aplică normele privind confidenţialitatea 
şi protecţia datelor pentru acordarea primei 
autorizări.

Justification

A withdrawal of an authorisation should not lead to an automatic withdrawal in the entire 
zone. Member States have not been consulted on the decision of withdrawal. Conditions of 
use or the number of products available in different member states of the same zone may vary 
considerably.

The rules of data protection and confidentiality should also apply.

Amendamentul 59
Articolul 48 alineatul (1) litera (b)

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

(b) produsul fitosanitar sau metoda non-
chimică de control sau prevenţie menţionate 
la litera (a) au efecte echivalente asupra 
organismelor vizate şi nu prezintă 
dezavantaje economice sau practice 
semnificative; 

Justification

Clarification of aspects to be considered in the comparative assessment.

Amendamentul 60
Articolul 48 alineatul (1) litera (c)

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

(c) diversitatea substanţelor active şi toate 
celelalte metode şi practici în domeniul 
gestionării culturilor şi al prevenirii bolilor 
trebuie să fie de natură să reducă la 
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minimum dobândirea rezistenţei la 
organismele vizate. Evaluarea comparativă 
ia în considerare aplicaţiile minore 
autorizate.

Justification

Some PPP that could be deemed unsafe when used on widely used crops may be necessary 
and safe, when utilized for minor uses, usually little grown crops with very specific needs.

Amendamentul 61
Articolul 48 alineatul (3)

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

Statul membru raportor 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.

În funcţie de rezultate evaluării comparative, 
statul membru raportor menţine, retrage
sau modifică autorizaţia.

Justification

The Member State in which the authorisation procedure was conducted should also remain 
responsible for authorisation.

Amendamentul 62
Articolul 48 alineatul (4)

(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. 

(4). În cazul în care statul membru raportor
hotărăşte să retragă sau să modifice 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.

Justification

The Member State in which the authorisation procedure was conducted should also remain 
responsible for authorisation.
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Amendamentul 63
Articolul 49 alineatul (1)

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. 

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 specifice şi limitate, sau 
utilizarea produsului respectiv sub formă 
de tratament ,inclusiv în tratarea 
seminţelor, care prezintă un interes 
economic limitat pentru titularul 
autorizaţiei. 

Justification

Clarification of the definition of minor uses.

Amendamentul 64
Articolul 49 alineatul (2)

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.

2. Titularul autorizaţiei, organizaţiile 
ştiinţifice sau oficiale implicate în activităţi 
agricole sau care au fost declarate 
competente în mod explicit de către statul 
membru, 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.

Justification

Clarification.

Amendamentul 65
Articolul 49 alineatul (2a) (nou)

 (2a) Statele membre, în urma autorizării de 
către Comisie, pot adopta măsuri specifice 
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în vederea facilitării depunerii cererilor de 
prelungire a autorizaţiei pentru aplicaţiile 
minore şi a cererilor legate de acest tip de 
aplicaţii. 

Justification

Simplification of bureaucracy and encouragement of those concerned to employ plant 
protection products for minor uses will resolve numerous problems in relation to certain 
crops. It has been noted that authorisation holders are reluctant to extend authorisations to 
minor uses owing to the lack of economic interest to industry. Measures are applied in some 
third countries, such as protection of data for a longer period, provided the authorisation has 
been extended to minor crops. Provision should be made for similar incentives in the EU in 
order to avoid a shortage of plant protection products for this type of crop.

Amendamentul 66
Articolul 49 alineatul (3) litera (c)

(c) prelungirea se acordă în interes public; (c) prelungirea se acordă în interes public, 
inclusiv în ceea ce priveşte gestionarea 
rezistenţei şi necesitatea furnizării pentru 
agricultori a unor produse fitosanitare 
fiabile şi sigure, care au fost supuse 
examinării;

Justification

Clarification of the term 'public interest'.

Amendamentul 67
Articolul 49 alineatul (3) litera (d)

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

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

Justification

The costs involved in scientific studies constitute a major obstacle to development as regards 
minor uses. The aim of this amendment is to suggest approaches that are more economically 
viable.

Amendamentul 68
Articolul 49 alineatul (3a) (nou)
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 (3a) Autorizaţia pentru aplicaţii minore ia 
în considerare, printre altele, extrapolarea 
datelor obţinute la alte culturi cu care 
există asemănări semnificative din punct de 
vedere botanic şi agronomic.

Justification

For crops between which there are major similarities, such as for example between cherry 
trees and blackthorn, initial data obtained for authorisation should be extrapolated to make it 
easier to extend authorisations for minor uses.

Amendamentul 69
Articolul 49 alineatul (4 a) (nou)

(4a) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a 
soluţiona orice probleme cu caracter 
juridic şi economic, până cel târziu [la data 
intrării în vigoare + 18 luni], inclusiv o 
repartizare corectă şi echitabilă a 
costurilor, competenţelor şi 
responsabilităţilor între titularul iniţial al 
autorizaţiei şi autorităţile publice.
Statele membre pot institui un fond finanţat 
de către părţile implicate şi/sau din 
fondurile publice, pentru a sponsoriza 
cercetarea în domeniul aplicaţiilor minore 
şi/sau pentru a acoperi costurile prelungirii 
autorizaţiei iniţiale. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte şi un tabel de corespondenţă 
între respectivele acte şi prezentul 
regulament.
Autoritatea, Comisia şi statele membre 
cooperează şi îşi coordonează lucrările 
ştiinţifice în domeniul aplicaţiilor minore. 

Justification

The authorisation of plant protection products for minor uses needs to be facilitated. Users 
tend to use unauthorised, not examined products to combat pests, whereas for the producers 
minor uses are economically of little interest. It is important that Member States and 
Commission work closely together, especially on research for minor uses.
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Amendamentul 70
Articolul 49 alineatul (4b) (nou)

 (4b) În conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 76 alineatul (3), se 
poate adopta un regulament de instituire a 
unui fond european pentru încurajarea 
cooperării dintre institutele de cercetare din 
statele membre în materie de cercetări 
asupra utilizării plantelor în culturile 
minore.

Justification

A fund for small-scale applications, similar to the funds which exist in a number of European 
Member States, should point the way towards a structural approach to encourage best 
practices and increase the use of the right plant protection products.

Amendamentul 71
Articolul 49 alineatul (4c) (nou)

(4c) În conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 76 alineatul (3), se 
adoptă un regulament care să prevadă 
prelungirea perioadei de protecţie a datelor 
până la cel mult 5 ani, în conformitate cu 
articolul 56 alineatul (2), în funcţie de 
numărul de prelungiri acordate pentru 
aplicaţii minore.

Justification

An incentive for producers to support minor uses is a possible extension of the data protection 
periods.

Amendamentul 72
Articolul 49 alineatul (5)

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

5. Atunci când statele membre acordă o 
autorizaţie pentru aplicaţii minore, ele 
informează titularul autorizaţiei, care 
modifică datele de pe etichetă în consecinţă.
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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.

Datele de pe etichetă indică faptul că 
titularul autorizaţiei nu garantează 
siguranţa şi eficacitatea utilizării extinse. 

Justification

A correct labelling is pre-eminent for safe use off PPPs. The best way to inform the user is to 
indicate minor uses on the label and clearly indicate that liability for the indicated use 
patterns does not lie with the producer.

Amendamentul 73
Articolul 49 alineatul (6)

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

.

6. Statele membre alcătuiesc şi actualizează 
regulat o evidenţă a aplicaţiilor minore. 
Această evidenţă este pusă la dispoziţia 
publicului pe site-urile internet oficiale ale 
statelor membre şi al Comisiei.

Justification

To facilitate the exchange of information and improve the information of the interested public 
Member States and the Commission shall make available the list on an official website.

Amendamentul 74
Articolul 49a (nou)

Articolul 49a
Importurile paralele

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

Justification

The rapporteur is right to come out in favour of the establishment at Community level of clear 
and strict rules governing parallel trade with a view to attaining high levels of harmonisation, 
safety and monitoring. Nevertheless, with a view to guaranteeing that the imported product is 
identical to the reference product, re-packaging should not be permitted. Furthermore, it is 
the job of the competent authority in the receiving Member State, not the applicant, to carry 
out all the administrative tasks to check that the product is identical and that it has been the 
subject of prior authorisation in the exporting country.

Amendamentul 75
Articolul 50 alineatul (4a) (nou)

(4a) Alineatele (1)-(3) şi articolul 49 se 
aplică, de asemenea, produselor 
fitosanitare necesare pentru aplicaţii 
minore, în cazul în care nu există altă 
modalitate de a asigura protecţia plantelor 
într-un mod raţional pe plan economic. 
Prin derogare de la dispoziţiile alineatului 
(1), perioada de autorizare nu depăşeşte 
trei ani.

Justification

There might be a need to grant an authorisation for a limited time-period to a product for 
minor uses, even if the active substance has not yet been authorised or where the plant 
protection product has been authorised in another member state, but the producer shows no 
interest to market his products in the member state concerned. It seems to be the best solution 
as the choice of plant protection products for minor uses is very limited and the amounts used 
and the risks are comparatively small. The product should only be used in a controlled way.

Amendamentul 76
Articolul 51 alineatul (1) primul paragraf

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 căruia s-au realizat 

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 căruia s-au realizat 
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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.

experimentele sau testele, a examinat datele 
existente şi a acordat o licenţă în scop 
experimental. Dacă încă nu au fost luate 
măsuri relevante, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005, licenţa
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.

Justification

For experiments and tests it is not necessary to grant authorisation but simply a licence.

Amendamentul 77
Articolul 52

Produsele fitosanitare trebuie utilizate în 
mod corespunzător.

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. 

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 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.

În conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (3), se pot adopta 
norme detaliate pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol, inclusiv exigenţe minime 
în legătură cu aceste principii.
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Directiva 2004/35/CE nu se aplică în cazul 
în care un agricultor poate demonstra că 
utilizează un produs fitosanitar în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului regulament, cu alte 
acte comunitare cu caracter legislativ şi cu 
legislaţia statului membru în cauză.

Justification

'Good environmental practice' is part of "good plant protection practice' and the 'principles 
of integrated pest management'. The principles of good plant protection practice should be 
applied, whenever possible, a deadline for their application is not needed. Environmental 
liability should not apply to farmers who act according to all the rules in place concerning 
the use of PPP. They cannot be considered as having been at fault or acting negligently 
according to Article 3 paragraph 1 point b) of Directive 2004/35/CE.

Amendamentul 78
Articolul 53 alineatul (1) primul paragraf

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.  

1. Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare notifică de îndată statele membre 
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. 

Justification

Information on a plant protection product should be available to all Member States 
concerned.

Amendamentul 79
Articolul 53 alineatul (1) al treilea paragraf

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.

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



AD\660810RO.doc 41/62 PE 382.298v03-00

RO

Justification

The information should include suspected adverse reactions in humans, animals and the 
environment. The last paragraph is deleted since there is different legislation in third 
countries which makes it difficult to compare the use of plant protection products within the 
EU.  

Amendamentul 80
Articolul 53 alineatul (1) al patrulea paragraf

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

eliminat

Justification

The information should include suspected adverse reactions in humans, animals and the 
environment. The last paragraph is deleted since there is different legislation in third 
countries which makes it difficult to compare the use of plant protection products within the 
EU.  

Amendamentul 81
Articolul 53 alineatul (4)

(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.

(4). Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare raportează anual autorităţilor
competente din statele membre 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.

Justification

Information on a plant protection product should be available to all Member States 
concerned.

Amendamentul 82
Articolul 56 alineatul (1) al doilea paragraf teza introductivă

Protecţia se aplică rapoartelor de testare şi 
studiilor depuse de solicitanţi într-un stat 

Protecţia se aplică rapoartelor de testare şi 
studiilor, inclusiv sintezelor acestora,
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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:

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:

Justification

Data protection should also be granted to information gathered by authorities in renewal and 
review procedures. Data protection should cover all relevant data, not only those generated 
according to GLP or GEP.

Amendamentul 83
Articolul 56 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

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

(a) necesare pentru autorizare sau pentru 
modificarea condiţiilor unei autorizaţii; 

Justification

Provision should be made for circumstances in which the field of application is different, such 
as extension of use from field to greenhouse crops, which requires the submission of 
additional data.

Amendamentul 84
Articolul 56 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

(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).

eliminat

Justification

See justification for Article 56, paragraph 1, subparagraph 2, introduction

Amendamentul 85
Articolul 56 alineatul (1) al treilea paragraf
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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. 

Atunci când sunt protejate, niciun stat
membru care le-a primit nu poate folosi 
rapoartele, inclusiv sintezele acestora, în 
beneficiul altor solicitanţi de autorizaţii 
pentru produse fitosanitare, cu excepţiile 
prevăzute la articolul 59 alineatul (2), sau la 
articolul 77. 

Justification

See justification for Article 56, paragraph 1, subparagraph 2, introduction

Amendamentul 86
Articolul 56 alineatul (1) al cincilea paragraf

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

Studiile, inclusiv sintezele acestora,
necesare exclusiv în scopul reînnoirii sau 
revizuirii unei autorizaţii se protejează, de 
asemenea. Perioada de protecţie a datelor 
este de cinci ani. Paragrafele 1-4 se aplică 
mutadis mutandis.

Justification

See justification for Article 56, paragraph 1, subparagraph 2, introduction

Amendamentul 87
Articolul 56 alineatul (1) paragraful 5 a (nou)

Protecţia datelor se aplică, de asemenea, 
terţilor care depun rapoarte de testare şi 
studii în scopul aplicaţiilor minore. 
Perioadele de protecţie a datelor pot fi 
prelungite, în conformitate cu articolul 49 
alineatul (4c).

Justification

Data provided in minor use procedures needs to be protected as well.

Amendamentul 88
Articolul 56 alineatul (3) partea introductivă
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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:

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

Justification

See justification for Article 56 paragraph 1.

Amendamentul 89
Articolul 56 alineatul (3) litera (a)

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

(a) dovada conform căreia rapoartele privind 
testele şi studiile depuse au fost necesare 
pentru prima autorizare, reînnoire sau 
revizuire, sau pentru modificarea autorizaţiei 
acordate pentru un produs fitosanitar; sau ca 
urmare a modificării legislaţiei;

Justification

The Commission’s proposal is a very important step forward by comparison with the current 
situation, as it aims to ensure that small and medium-sized enterprises in Europe can stay in 
business. The aim of the amendment is to clarify the text.

See justification for Article 56, paragraph 1.

Amendamentul 90
Articolul 56 alineatul (3 a) (nou)

(3a) Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1), în cazul în care rapoartele 
de testare şi studiile au fost deja utilizate 
pentru acordarea unei autorizaţii pentru un 
alt produs şi în cazul în care perioada de 
protecţie a datelor nu s-a încheiat încă, 
aceste studii sunt protejate pe toată 
perioada rămasă. 
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Justification

Reference should be made to studies which continue to be under the period of protection.  

Amendamentul 91
Articolul 58 alineatul (1) primul paragraf

(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.

(1) Înainte de a efectua vreun test sau studiu, 
orice persoană care doreşte să obţină, să 
reînnoiască sau să revizuiască 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.

Justification

Data protection must also be extended to data for renewal and review of an authorisation to 
protect medium-sized companies and the research based sectors of the plant protection 
industry.

Amendamentul 92
Articolul 58 alineatul (1) al doilea paragraf

Potenţialul solicitant trebuie să depună 
toate datele privitoare la identitatea şi 
impurităţile substanţei active pe care 
intenţionează să o utilizeze. În susţinerea 
cererii se depun dovezi care să ateste că 
partea potenţial interesată intenţionează să 
solicite o autorizaţie.

eliminat

Justification

It is not appropriate for an application to be considered before being officially submitted. The 
information referred to in Article 54 is sufficient.

Amendamentul 93
Articolul 58 alineatul (2)
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(2) În cazul în care reţine că partea potenţial 
interesată intenţionează să solicite o 
autorizaţie, autoritatea competentă a statului 
membru îi comunică acesteia numele şi 
adresa titularului sau titularilor autorizaţiilor 
anterioare relevante, informându-i totodată 
pe aceştia cu privire la numele şi adresa 
solicitantului.

(2) În cazul în care reţine că partea potenţial 
interesată intenţionează să solicite o 
autorizaţie, sau reînnoirea sau revizuirea 
acesteia, 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.

Justification

See justification for Article 58 paragraph 1 subparagraph 1.

Amendamentul 94
Articolul 58 alineatul (3)

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.

3. Solicitantul potenţial de autorizaţie, de 
reînnoire sau revizuire a acesteia, 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.

Justification

See justification for Article 58 paragraph 1 subparagraph 1.

Amendamentul 95
Articolul 58 alineatul (3a) (nou)

 (3a) În cazul în care statul membru 
consideră că riscă să se creeze o situaţie de 
monopol şi în cazul în care solicitantul 
potenţial şi titularul sau titularii de 
autorizaţii 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 
testelor şi studiilor efectuate pe animale 



AD\660810RO.doc 47/62 PE 382.298v03-00

RO

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.

Justification

The new regulation should contain specific provisions to prevent monopolies being created in 
the plant protection products market.

Amendamentul 96
Articolul 59 alineatul (2)

(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 
rapoartelor 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.

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 
rapoartelor de testare şi a studiilor se 
stabilesc în mod cinstit, transparent şi 
nediscriminatoriu. Solicitantul potenţial 
trebuie să contribuie la acoperirea tuturor 
costurilor de producere a informaţiei 
utilizate în comun. Se adoptă un 
regulament, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 76 alineatul (3), 
privind costurile care trebuie luate în 
considerare. 

Justification

If the basis of calculating the costs shared under this provision is too limited, those companies 
that invest heavily in research and testing are at a disadvantage, which would be a blow to 
the most innovative companies in this field. Companies wanting to use other companies' data 
shall at least prove that they have made a substantial financial offer before they can use the 
data concerned.

Amendamentul 97
Articolul 59 alineatul (3) primul paragraf

(3). În cazul în care solicitantul potenţial şi 
titularul sau titularii de autorizaţii relevante 
acordate pentru produse fitosanitare care 
conţin aceeaşi substanţă activă, agent 

(3). În cazul în care solicitantul potenţial şi 
titularul sau titularii de autorizaţii acordate 
pentru produse fitosanitare care conţin 
aceeaşi substanţă activă, agent fitoprotector 
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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.

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, se aplică 
procedura prevăzută la articolul 58 
alineatele (3) şi (3a).

Justification

As regards the sharing of the results of tests and studies involving animals, the system 
established for negotiation and fair compensation is the same as that provided for in the 
general rules for avoiding the repetition of tests. This system also provides a solution in those 
cases in which the parties do not come to an agreement.

Amendamentul 98
Articolul 60 alineatul (2) partea introductivă

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

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

Justification

It should not be excluded that other relevant data than those mentioned in points a) - c) are 
considered confidential.

Amendamentul 99
Articolul 60 alineatul (2) litera (ca) (nou)

(ca) numele şi adresele instituţiilor şi ale 
persoanelor implicate în testele efectuate pe 
animale vertebrate.

Justification

Personal Data of institutions and persons should be regarded as confidential as they are often 
targeted by radical animal welfare groups.
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Amendamentul 100
Articolul 60 alineatul (2 a) (nou)

(2a) Datele testelor, inclusiv rapoartele de 
studii, care au fost furnizate de către un 
solicitant în sprijinul unei cereri de 
autorizare sau modificare a unui produs 
fitosanitar, în conformitate cu prezentul 
regulament, pot fi consultate de către 
părţile interesate în amplasamente specifice 
stabilite de Comisie, Autoritate sau statele 
membre. Aceste date nu trebuie făcute 
publice prin reproducere sau orice formă 
de publicare (inclusiv pe cale electronică).

Justification

The public has a legitimate interest in the access to information, which should be guaranteed 
under this Regulation in accordance with the Aarhus Convention. The concept of informing 
the general public should however prevent misuse and unfair competition. The proposed 
reading room concept will strike the right balance as interested third parties have access to 
confidential information but potential competitors can not misuse the system to obtain 
sensitive commercial data.  

Amendamentul 101
Articolul 63 alineatul (2 a) (nou)

 (2a) Statele membre pot interzice sau limita 
publicitatea produselor fitosanitare în 
anumite medii.  

Justification

It is appropriate to retain any national restrictions which may exist in this area.

Amendamentul 102
Articolul 64 alineatul (1) primul paragraf

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

(1). Producătorii, furnizorii, distribuitorii şi 
utilizatorii profesionişti de produse 
fitosanitare ţin o evidenţă a produselor 
fitosanitare pe care le produc, stochează sau 
utilizează. Obligaţia de a ţine evidenţe 
impusă utilizatorilor profesionişti nu 
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trebuie să fie mai strictă decât cea impusă 
de Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Justification

Bureaucratic burden for record keeping should not exceed the burden under Regulation (EC) 
No. 852/2004.

Amendamentul 103
Articolul 64 alineatul (1) al doilea paragraf

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.

La cerere, aceştia pun la dispoziţia autorităţii 
competente informaţiile relevante existente 
în respectivele evidenţe.

Justification

It is sufficient to keep plant protection information for the authority. Any obligation going 
beyond the current obligation to keep records contradicts efforts to cut red tape and reduce 
administrative costs.

Amendamentul 104
Articolul 73 alineatul (1) litera (ia) (nouă)

(ia) efectuarea de experimente cu privire la 
culturile minore.

Justification

It has been noted that authorisation holders are reluctant to extend authorisations to minor 
uses because of the high cost. Incentives are required to avoid a shortage of plant protection 
products for this type of crop.

Amendamentul 105
Articolul 74a (nou)

Articolul 74a
În termen de trei ani de la data menţionată 
la articolul 80 alineatul (1), Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
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Consiliului un raport în care precizează 
experienţele dobândite în domeniul 
recunoaşterii reciproce a deciziilor privind 
autorizaţiile dintr-o zonă şi dincolo de 
limitele zonelor şi în ce măsură, pe baza 
acestor experienţe, autorizaţiile acordate în 
funcţie de zone pot fi înlocuite cu un sistem 
de autorizare la nivel european. Dacă este 
cazul, Comisia anexează la raport 
propuneri legislative în acest sens.

Justification

Harmonised authorisation of plant protection products is regarded as this regulation's 
objective. A regular Commission report to the Council and Parliament would contribute 
towards that.  

Amendamentul 106
Articolul 74b (nou)

Articolul 74b
Comisia Europeană verifică eficacitatea şi 
conformitatea prezentului regulament cu 
piaţa internă şi prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, în termen de trei 
ani de la publicarea acestuia şi apoi la 
fiecare cinci ani, un raport la care 
anexează, dacă este cazul, propuneri de 
modificare. În raport se analizează, în 
special, în ce măsură s-a realizat piaţa 
internă în domeniul produselor 
fitosanitare.

Justification

The Commission should verify conformity of this regulation with the principles of the internal 
market and, if there are incompatibilities with the internal market, should submit proposals 
for amendments so as to bring about internal-market conformity.

Amendamentul 107
Articolul 77 alineatul (2) a treia liniuţă

- pe o perioadă de cinci ani de la data 
reînnoirii includerii sau a reînnoirii 
aprobării, în cazul substanţelor active a căror 
includere în anexa I la directivă expiră la 
maximum doi ani de la data publicării 

- pe o perioadă de cinci ani de la data 
reînnoirii includerii sau a reînnoirii 
aprobării, în cazul substanţelor active a căror 
includere în anexa I la directivă expiră la 
maximum doi ani de la data publicării 
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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.

prezentului regulament. 

Justification
Data protection and confidentiality should apply to all relevant data, not only to those 
compliant with GLP.

Amendamentul 108
Articolul 77 alineatul (3)

(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.

(3). În situaţiile prevăzute la alineatele (1) 
şi (2) ale prezentului articol, se aplică 
dispoziţiile articolului 58. 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.

Justification

There should be no room for doubt surrounding the effective application of the compulsory 
negotiation and fair compensation system established in this Regulation as regards active 
substances and ‘existing’ formulated products – i.e. those that were already on the market on 
26 July 1993 and that are covered by transitional measures. Preventing SMEs from gaining 
access – always in return for negotiation and financial compensation – to data that are vital 
to maintain the authorisations relating to formulated products containing ‘existing active 
substances’ would have extremely serious consequences in terms of their survival, and would 
affect agriculture by creating gaps in the plant protection industry as a result of the 
withdrawal of plant protection substances and products that are vital in combating disease 
occurring in key crops.

Amendamentul 109
Anexa I

eliminată

Justification

This type of zoning seems inappropriate since the zones defined are not sufficiently 
homogenous.

Amendamentul 110
Anexa II punctul 3.6.1
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3.6.1. Dacă este necesar, se determină o doză 
zilnică admisibilă (DZA), un nivel admisibil 
de expunere a operatorului (NAEO) şi o 
doză acută de referinţă (DAR). La 
determinarea acestor valori trebuie asigurată 
o marjă de siguranţă suficient de mare, 
luându-se în consideraţie atât tipul şi 
gravitatea efectelor, cât şi vulnerabilitatea 
unor grupuri specifice de populaţie. 

3.6.1. Where relevant, an ADI, AOEL and 
ARfD shall be established. La determinarea 
acestor valori trebuie asigurată o marjă de 
siguranţă corespunzătoare, luându-se în 
consideraţie atât tipul şi gravitatea efectelor, 
cât şi vulnerabilitatea unor grupuri specifice 
de populaţie, cum ar fi femeile la vârsta 
reproducerii, embrionii, feţii şi copiii până 
în perioada de pubertate. 

Amendamentul 111
Anexa II 3.6.2 - 3.6.5

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 

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza unei evaluări efectuate în 
conformitate cu principiile uniforme, se 
demonstrează că se asigură, în condiţiile de 
utilizare recomandate, un nivel de protecţie 
acceptabilă a utilizatorilor, a lucrătorilor, a 
trecătorilor şi a consumatorilor, pentru cel 
puţin o utilizare reprezentativă a cel puţin 
unui produs fitosanitar. 
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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 internaţional, sunt 
considerate drept lipsite de efecte nocive 
asupra sistemului endocrin cu relevanţă 
toxicologică la om, cu excepţia cazului în 
care expunerea omului la acţiunea 
respectivelor substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă.

Justification

Cut off criteria limit the range of authorised products considerably. An authorisation 
procedure that does not take actual uses and exposures into account undermines the principle 
of decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution and not to 
reject substances without proper evaluation.

Amendamentul 112
Anexa II punctul 3.7.1. al doilea paragraf litera (c) punctul (ii)

(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

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

There is no scientific justification for a reference to migratory species.

Amendamentul 113
Anexa II 3.7.2 - 3.7.3

3.7.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă nu sunt considerate drept substanţe 
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
- 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

eliminat
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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 clasificată drept 
carcinogenă (categoria 1 sau 2), 
mutagenă (categoria 1 sau 2) sau toxică 
pentru reproducere (categoria 1, 2 sau 3) 
sau

- există alte dovezi de toxicitate cronică, 
identificate pe baza clasificărilor: T, R48 
sau Xn, R48, în conformitate cu Directiva 
67/548/CEE.

3.7.3. Substanţele active nu sunt 
considerate conforme cu articolul 4 în 
cazul în care sunt foarte persistente şi 
foarte bioactive (vPvP).
O substanţă care îndeplineşte ambele 
criterii specificate în secţiunile de mai jos 
este o substanţă vPvB.

3.7.3.1. Persistenţa:
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:
- perioada de înjumătăţire în apă de mare, 

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.

Justification

Authorisation should be based on risk assessments. The actual risks for plant protection 
products as well as for any other product are based on the actual use as well as on dosage 
and other factors. The proposed criteria do not reflect the real risks for the environment. It 
will result in phasing out many safe products/uses. These criteria should be used to identify 
substances as candidates for substitution and not to reject substances without proper 
evaluation.
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Amendamentul 114
Anexa II 3.8.2

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

eliminat

Justification

There is no scientific basis for treating endocrine disruption effects any differently than other 
toxicological effects. Toxic effects proceeding through endocrine disruption are already 
covered by maximum exposure levels determined to be safe for humans and the environment.
Endocrine disruption must not be an indiscriminate criterion for rejecting active substances.

Amendamentul 115
Anexa II 4

Substanţele active sunt aprobate ca substanţe 
susceptibile de înlocuire, în conformitate cu 
articolul 24, atunci când:
- doza sa zilnică admisibilă (DZA), doza 
acută de referinţă (DAR), sau nivelul 
admisibil de expunere a operatorului 
(NAEO) sunt semnificativ mai mici decât 
cele ale majorităţii substanţelor susceptibile 
de înlocuire aprobate;
- satisfac două dintre criteriile definitorii 
ale substanţelor PBT;

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

- 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 

- 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 
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adopta măsuri foarte severe de reducere a 
riscurilor (cum ar fi suplimentarea 
echipamentului personal de protecţie sau 
zonele tampon de mari dimensiuni);

adopta măsuri foarte severe de reducere a 
riscurilor (cum ar fi suplimentarea 
echipamentului personal de protecţie sau 
zonele tampon de mari dimensiuni);

- conţin o proporţie semnificativă de 
izomeri inactivi.

- 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, sunt clasificate, în conformitate 
cu dispoziţiile 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.

- 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, sunt sau trebuie să fie 
clasificate, în conformitate cu dispoziţiile 
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.

- 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, sunt sau trebuie să fie 
clasificate, în conformitate cu dispoziţiile 
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.

- sunt considerate drept substanţe 
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persistente, bioacumulatoare şi toxice 
(PBT).
O substanţă care îndeplineşte toate cele trei 
criterii specificate mai jos este o substanţă 
PBT.
Persistenţa:
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:
- perioada de înjumătăţire în apă de mare 
este mai mare de 60 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 40 de zile sau
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.
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.
Toxicitatea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
toxicitate atunci când:
- concentraţia fără efecte observate pe 
termen lung (CFEO) pe organismele de 
apă de mare sau apă dulce este mai mică de 
0,01 mg/l, sau
- substanţa activă este clasificată drept 
carcinogenă (categoria 1 sau 2), mutagenă 
(categoria 1 sau 2) sau toxică pentru 
reproducere (categoria 1, 2 sau 3) sau
- există alte dovezi de toxicitate cronică, 
identificate pe baza clasificărilor: T, R48 
sau Xn, R48, în conformitate cu Directiva 
67/548/CEE.
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- sunt foarte persistente şi foarte 
bioacumulatoare (vPvB).
O substanţă care îndeplineşte ambele 
criterii specificate mai jos este o substanţă 
vPvB.
Persistenţa:
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:
- perioada de înjumătăţire în apă de mare, 
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.
Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie  este mai mare de 5000.

Justification

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7
The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.

Amendamentul 116
Anexa IV punctul 3 primul paragraf

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

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

Justification

The competitiveness of Community agriculture must be safeguarded.

Amendamentul 117
Anexa IV 3 paragraful 2a (nou)

Evaluarea comparativă ia în considerare 
aplicaţiile minore autorizate.

Justification

See justification for amendment to Article 48, paragraph 1, point (c).
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