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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This proposed regulation is intended to replace Directive 91/414/EEC concerning the placing 
of plant protection products on the market and to repeal Council Directive 79/117/EEC 
prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain 
active substances.

The use of plant protection products has an impact on agricultural eco-systems and can pose a 
health threat for users, impair the quality of food and have an adverse effect on consumer
health if harmful residues of these products are found in food. On the other hand, plant 
production products are used to protect and promote the health of crops and allow farmers to 
double their yield and plant crops more flexibly. This ensures that agricultural produce can be 
produced locally, cheaply and reliably, reduces the area of land needed for food production 
and gives European countries a high degree of independence from agricultural imports.

A key concern of the proposal is to increase the harmonisation of the approval of plant 
protection products throughout the EU, thereby further strengthening the internal market.
Your draftswoman supports the approach of introducing a procedure for obligatory zonal 
mutual recognition of approvals in Member States, in addition to the regular approval 
procedure, since this will avoid unnecessary duplication of effort in the Member States and 
ultimately lead to innovative and more environmentally-friendly plant protection products 
becoming more rapidly available. Furthermore, she proposes that under certain conditions 
interzonal mutual recognition of approvals, should also be possible. On the other hand, 
measures must be taken to ensure that agricultural and climatic differences between the 
Member States in a given zone are taken into account in issuing individual approvals.

As regards data protection in respect of studies which must be submitted for the approval of 
plant protection products, your draftswoman proposes arrangements which will ensure the 
competitiveness of Europe’s economy and the innovative capacity of plant producers engaged 
in research, while at the same time allowing the producers of generic products to access the 
market. In this context, particular attention is paid to special conditions relating to the 
approval of plant protection products and the active substances they contain, in particular the 
automatic expiry of first approvals after ten years.

Your draftswoman considers that legal provisions at EU level on parallel imports of plant 
protection measures are necessary. There is great legal uncertainty at present due to 
conflicting court judgments and major differences in the ways in which Member States 
address imports.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:
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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 1

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

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 37 
alineatul (2), articolul 152 alineatul (4) litera 
(b), precum şi articolul 95 alineatul (1),

Justification

The purpose of the Regulation is to ensure the free movement of goods in the field of plant 
protection products in the common internal market by means of harmonised rules on the 
placing of such products on the market (see Recital (7) and Chapter III). For this reason the 
Regulation should also have Article 95(1) TEC as its legal basis.

Amendamentul 2
Articolul 1

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

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

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

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

(3) Scopul prezentului regulament este 
acela de a asigura un grad ridicat de 
protecţie, atât pentru sănătatea omului, cât 
şi pentru cea a animalelor, precum şi un 
grad ridicat de protecţie a mediului.
(4) Prezentul regulament are, de asemenea, 
drept scop armonizarea normelor privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare în vederea armonizării 
disponibilităţii produselor fitosanitare între 
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agricultorii din diferite state membre.

Amendamentul 3
Articolul 3 alineatul (18)

(18) „Bune practici fitosanitare” (18) „Bune practici fitosanitare”
Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
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 condiţiile 
locale, de necesitatea prevenirii apariţiei 
fenomenului de rezistenţă şi de posibilităţile 
de control cultural şi biologic;

Justification

To provide for optimum plant protection while minimising risks to human and animal health 
and to the environment, it is essential to avoid the build-up of resistance. If resistance occurs, 
this may create the need to use plant protection products with a greater impact on human and 
animal health and on the environment. Prevention of the build-up of resistance therefore 
needs to be included in the definition of good plant protection practice..

Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (19)

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

Justification

This new definition is superfluous and would in practice lead to friction and problems of 
interpretation, since the requirement to use plant protection products in a way ‘which only 
contaminates the environment with the smallest amount practicable’ is already one of the 
main principles of good plant protection practice. Moreover, the new definition is too vague.

Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (22) (nou)

(22) „Bune practici experimentale”
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Practici astfel cum au fost definite în 
Directiva 2004/10/CE privind armonizarea 
actelor cu putere de lege şi actelor 
administrative referitoare la aplicarea 
principiilor bunei practici de laborator şi 
verificarea aplicării acestora la testele 
efectuate asupra substanţelor chimice1;
1JO L 50, 20.2.2004, p. 44.

Justification

Definition of the term used in Chapter V.

Amendamentul 6
Articolul 3 alineatul (23) (nou)

(23) „Teste şi studii”
Investigaţie sau experiment al cărui scop 
este stabilirea proprietăţilor şi 
comportamentului unei substanţe active 
sau al unor produse fitosanitare, prezicerea 
expunerii la substanţe active şi/sau 
metaboliţii lor corespunzători, stabilirea 
unor niveluri sigure de expunere şi 
stabilirea unor condiţii de utilizare sigură a 
produselor fitosanitare;

Justification

Test and study reports terminology is used repeatedly throughout this regulation. There is a 
need to insert a definition that includes not only study reports but also other information 
relevant to a risk assessment.

Amendamentul 7
Articolul 3 alineatul (24) (nou)

(24) „Bună practică agricolă”
Buna practică agricolă în materie de 
utilizare a produselor fitosanitare (BPA) 
include modalităţile de utilizare inofensive 
autorizate la nivel naţional a acestor 
produse, în condiţiile practice necesare 
pentru controlarea eficientă a speciilor 
dăunătoare. Aceasta cuprinde mai multe 
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niveluri de utilizare a produselor 
fitosanitare care nu trebuie să depăşească 
doza maximă autorizată, aplicate în aşa fel 
încât cantitatea de reziduuri rămasă să fie 
cât mai mică posibil.
Modalităţile de utilizare inofensive 
autorizate sunt stabilite la nivel naţional şi 
includ aplicaţii omologate sau recomandate 
la nivel naţional, care ţin cont de sănătatea 
publică şi igiena muncii, precum şi de 
protecţia mediului.
Condiţiile reale cuprind toate etapele de 
producţie, depozitare, transport şi 
distribuţie a alimentelor şi a furajelor 
pentru animale. 

Justification

The Food and Agriculture Organisation’s definition of ‘good agricultural practice’ should be 
incorporated into the Regulation.

Amendamentul 8
Articolul 3 alineatul (25) (nou)

(25) „Aplicaţii minore”
În sensul prezentului regulament, 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, la o cultură larg răspândită, 
pentru a face faţă unei necesităţi cu 
caracter limitat sau sporadic şi de excepţie, 
sau la seminţe.

Justification

Definition of the term ‘minor uses’ used in Article 49.

Amendamentul 9
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Substanţele active se aprobă în 
conformitate cu Anexa II dacă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale şi 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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ţinând cont de criteriile de aprobare indicate 
la punctele [2] şi [3] din anexa menţionată 
mai sus, se poate presupune că produsele 
fitosanitare care conţin respectivele 
substanţe active îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alineatele (2) şi (3);

Justification

(Does not affect English version.)

Amendamentul 10
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, în special cea a grupurilor
vulnerabile, precum femeile gravide, fetuşii, 
sugarii şi copiii, ori asupra sănătăţii 
animalelor, luând în consideraţie efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când există metode de determinare a 
acestora, sau asupra apelor subterane;

Amendamentul 11
Articolul 10

Articolul 10 eliminat 
Accesul la dosarul rezumativ

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

Justification

The preliminary nature of this information at this early stage does not make it suitable for 
public disclosure. Disclosing the authorities review report is more appropriate since it has 
been officially validated.

Amendamentul 12
Articolul 11 alineatul (1)
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(1) În termen de douăsprezece luni de la 
data notificării menţionate la articolul 9 
alineatul (3), statul membru raportor 
întocmeşte şi transmite Autorităţii un raport 
(denumit, în continuare, „proiect de raport 
de evaluare”), apreciind în ce măsură este de 
aşteptat ca substanţa activă să îndeplinească 
cerinţele formulate la articolul 4.

(1) Statul membru raportor poate începe 
evaluarea rapoartelor privind studiile şi 
testele de îndată ce acestea sunt prezentate 
de către solicitant şi chiar înainte de data 
notificării prevăzute la articolul 9 alineatul 
(3) primul paragraf. În termen de opt luni 
de la data notificării menţionate la articolul 9 
alineatul (3), statul membru raportor 
întocmeşte şi transmite Autorităţii un raport 
(denumit, în continuare, „proiect de raport 
de evaluare”), apreciind în ce măsură este de 
aşteptat ca substanţa activă să îndeplinească 
cerinţele formulate la articolul 4.

În 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. Statul membru poate 
consulta Autoritatea.

În cazul în care statul membru are nevoie de 
informaţii suplimentare, acesta îi fixează 
solicitantului un termen rezonabil până la 
care trebuie să le furnizeze. În astfel de 
cazuri, perioada de opt luni se prelungeşte cu 
termenul suplimentar acordat de statul 
membru. Statul membru informează 
Comisia şi Autoritatea. Atunci când 
prezintă informaţii suplimentare, 
solicitanţii depun, totodată, eventuale cereri 
de protecţie a datelor în conformitate cu 
articolul 56. Statul membru poate consulta 
Autoritatea.

Justification

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Amendamentul 13
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) De asemenea, statul membru raportor 
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prezintă Comisiei şi Autorităţii un raport în 
care sunt prezentate toate utilizările care au 
fost evaluate şi care pot fi admise spre 
autorizare, în conformitate cu articolul 29. 

Justification

A substance should be approved as early as the first safe uses have been identified. This will 
make new, innovate products available to farmers earlier.

Amendamentul 14
Articolul 12 alineatele (1) - (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3). În cazul în care Autoritatea are nevoie 
de informaţii suplimentare, aceasta îi fixează 
solicitantului un termen până la care trebuie 
să le furnizeze. În astfel de cazuri, perioada 

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

de şaizeci de zile prevăzută la alineatul (2) 
se prelungeşte cu termenul suplimentar 
acordat de Autoritate. Autoritatea 
informează Comisia şi statele membre.

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

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

Justification

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Amendamentul 15
Articolul 13 alineatul (1)

(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 patru 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.

Solicitantului i se dă posibilitatea de a 
formula observaţii cu privire la raportul de 
revizuire.

Solicitantului i se dă ocazia de a formula 
observaţii cu privire la raportul de revizuire.

Justification

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early 
access to new and innovative products.
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In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Amendamentul 16
Articolul 13a (nou)

Articolul 13a
În termen de trei luni de la primirea 
raportului menţionat la articolul 11 
alineatul (1), Comisia prezintă o propunere 
de autorizare restricţionată a substanţei 
active, în care sunt menţionate:
- aplicaţiile care pot fi autorizate,
- durata autorizării, care nu poate depăşi 5 
ani.

Justification

Speeding up the authorisation of uses for new substances should allow farmers an early 
access to new and innovative products.

Amendamentul 17
Articolul 22 alineatul (2)

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

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
articolul 5, substanţele care au la bază 
agenţi de control biologic care respectă 
criteriile de la articolul 4 sunt aprobate 
pentru o perioadă ce nu depăşeşte 15 ani, 
atunci când se aşteaptă ca produsele 
fitosanitare care conţin astfel de agenţi să 
prezinte un risc minim pentru sănătatea 
oamenilor şi cea a animalelor, precum şi 
pentru mediu, astfel cum este prevăzut la 
articolul 46 alineatul (1). 
(3) Se aplică dispoziţiile articolului 4 
alineatul (4) şi ale articolelor 6 - 21.

Justification

The use of plant protection substances based on biological control agents offers excellent 
prospects for the protection of human and animal health and of the environment and should 
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be fully supported. In view of their low-risk nature, such biological control agents have great 
potential benefits. Since plant protection based on biological control agents often has a 
relatively small area of application, a 15-year approval period is necessary in order to 
promote sufficient research and development for such plant protection products.

Amendamentul 18
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 considerare 
criteriile stabilite la punctul (4) anexa II. 

(1) Substanţele active care îndeplinesc
criteriile prevăzute la articolul 4 şi unul sau 
mai multe criterii din anexa II punctul 4 se 
aprobă ca „susceptibilă de înlocuire”.

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

Justification

Since substances candidate for substitution pass all safety requirements specified in Article 4, 
there are no reasons to limit its approval period to seven instead of ten years. Like other 
substances, the approval can be reviewed at any time according to Article 21(1). Therefore 
there is no need or value to review such substances every seven years.

Amendamentul 19
Articolul 27 alineatul (2a) (nou)

 (2a) Atunci când se foloseşte un 
coformulant într-un produs fitosanitar care 
a fost autorizat în conformitate cu Directiva 
91/414/CEE sau cu prezentul regulament, 
acesta este considerat ca fiind înregistrat în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Regulamentul CE nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
produselor chimice (REACH)1, pentru 
utilizarea specifică în produsele 
fitosanitare.  
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1 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 20
Articolul 28a (nou)

Articolul 28a
Importuri paralele

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
articolul 28 alineatul (1), un produs 
fitosanitar poate fi introdus pe piaţă şi 
utilizat într-un stat membru fără o 
autorizaţie prealabilă dacă persoana care 
doreşte să introducă respectivul produs pe 
piaţă dispune, pentru produsul în cauză, de 
o autorizaţie de comercializare eliberată de 
statul membru respectiv.
(2) În sensul alineatului (1), statele 
membre eliberează, la cerere, o autorizaţie 
de comercializare a unui produs fitosanitar 
dacă produsul fitosanitar care trebuie 
importat dintr-un alt stat membru a fost 
deja autorizat într-un alt stat membru şi 
dacă un produs de referinţă conţinând 
substanţele corespunzătoare este deja 
autorizat în statul membru în care se 
efectuează importul (import paralel).
(3) În sensul prezentului articol, se poate 
vorbi despre echivalenţa compoziţiei atunci 
când produsul de import şi produsul de 
referinţă conţin aceleaşi substanţe active în 
cantităţi comparabile, cu grade minime de 
puritate similare, cu aceeaşi natură a 
impurităţilor şi cu niveluri echivalente ale 
acestora, precum şi tipuri de formulă 
corespondente. În ceea ce priveşte celelalte 
aspecte ale compoziţiei, se pot accepta 
diferenţe numai dacă aceste diferenţe 
calitative şi cantitative în coformulanţi nu 
alterează eficacitatea biologică, nu 
acţionează asupra plantelor ce urmează a fi 
tratate şi nu afectează omul, animalele sau 
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mediul. În conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 76 alineatul (2), 
criteriile şi procedura pentru verificarea 
echivalenţei compoziţiei reglementate mai 
în detaliu. 
(4) Cererea de eliberare a unei autorizaţii 
de comercializare trebuie să conţină 
următoarele informaţii: 
- statul membru de origine al produsului 

fitosanitar care urmează a fi importat;
- numele şi adresa importatorului;
- denumirea comercială prevăzută pentru 

produsul fitosanitar în statul membru 
importator;
- denumirea şi numărul autorizaţiei în 

statul membru de origine al produsului 
fitosanitar care urmează să fie importat;
- numele şi adresa deţinătorului 

autorizaţiei în statul membru de origine;
- versiunea originală a instrucţiunilor de 

utilizare care însoţesc, în statul membru de 
origine, produsul fitosanitar care urmează 
să fie importat;
- denumirea produsului fitosanitar care 

urmează să fie comercializat şi 
instrucţiunile de utilizare care vor însoţi 
acest produs;
- denumirea şi numărul autorizaţiei 

produsului de referinţă;
- numele deţinătorului autorizaţiei 
produsului de referinţă.
(5) Un produs fitosanitar pentru care s-a 
eliberat o autorizaţie de comercializare se 
utilizează în aceleaşi condiţii ca şi produsul 
de referinţă.
(6) Valabilitatea autorizaţiei de 
comercializare coincide cu perioada de 
autorizare a produsului de referinţă. Dacă 
deţinătorul autorizaţiei produsului de 
referinţă solicită, în conformitate cu 
articolul 44 alineatul (1), retragerea 
autorizaţiei şi dacă cerinţele menţionate la 
articolul 29 sunt satisfăcute în continuare, 
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valabilitatea autorizaţiei de comercializare 
expiră la un an după revocarea autorizaţiei 
şi, cel mai târziu, la data la care expiră 
autorizaţia.
(7) Dispoziţiile de la articolele 43 şi 45, 
articolul 53 alineatul (4) şi capitolul VII se 
aplică, mutatis mutandis, importurilor 
paralele.

Justification

The Commission’s proposal contains no rules on parallel imports of plant protection 
products. However, legal provisions are urgently needed at EU level in order to put an end to 
the existing legal uncertainty. Conflicting court decisions and the variety of approaches taken 
to parallel imports by the Member States mean that the proposal must be supplemented by 
rules on parallel imports.

Amendamentul 21
Articolul 29 alineatul (6) 

(6) Principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare urmează 
să fie definite în regulamente adoptate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 76 alineatul (2), acestea 
incorporând cerinţele formulate în anexa VI 
la Directiva 91/41/CEE, împreună cu toate 
modificările necesare.

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

Justification

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

Amendamentul 22
Articolul 30 alineatul (3) litera (b) 

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

eliminat
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Justification

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Amendamentul 23
Articolul 35 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statul membru care examinează cererea 
efectuează o evaluare independentă, 
obiectivă şi transparentă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale. El 
aplică principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare 
prevăzute la articolul 29 alineatul (6), pentru 
a stabili dacă produsul fitosanitar, utilizat în 
conformitate cu articolul 52 şi în condiţii 
normale şi realiste de aplicare, satisface 
cerinţele prevăzute la articolul 29, precum şi 
pentru a determina consecinţele folosirii sale 
în condiţiile autorizate.

(1) Statul membru care examinează cererea 
efectuează o evaluare independentă, 
obiectivă şi transparentă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice şi a 
orientărilor în vigoare la data cererii. El 
aplică principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare 
prevăzute la articolul 29 alineatul (6), pentru 
a stabili dacă produsul fitosanitar, utilizat în 
conformitate cu articolul 52 şi în condiţii 
normale şi realiste de aplicare, satisface 
cerinţele prevăzute la articolul 29, precum şi 
pentru a determina consecinţele folosirii sale 
în condiţiile autorizate.

Justification

Placing new plant protection products on the market is a very significant investment. Such an 
investment requires a predictable regulatory system. Therefore, changing the data 
requirements after the time of application is inappropriate and discourages investment and 
innovation.

Amendamentul 24
Articolul 35 alineatul (2)

(2) Statele membre în cauză acordă sau, 
respectiv, refuză autorizaţiile pe baza 
concluziilor evaluării efectuate de statul 
membru care examinează cererea, în 
conformitate cu prevederile articolelor 30 şi 

(2) Statele membre în cauză acordă sau, 
respectiv, refuză autorizaţiile pe baza 
concluziilor evaluării efectuate de statul 
membru care examinează cererea, în 
conformitate cu prevederile articolelor 30 şi 



PE 382.584v03-00 18/39 AD\662526RO.doc

RO

31. Statele membre autorizează respectivul 
produs fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi 
statul membru care a examinat cererea, 
inclusiv clasificarea în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE.

31. Acolo unde este posibil, statele membre 
autorizează respectivul produs fitosanitar în 
aceleaşi condiţii ca şi statul membru care a 
examinat cererea, cu excepţia cazurilor în 
care trebuie luate în considerare condiţii de 
utilizare diferite, având în vedere condiţiile 
agricole, fitosanitare sau de mediu 
specifice.

Justification

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of 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 25
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.

eliminat

Justification

This provision is unnecessary if Member States are allowed to take local conditions into 
account when authorising products.

Amendamentul 26
Articolul 39

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

Deţinătorul unei autorizaţii sau o persoană 
desemnată de acesta ca reprezentantul său
poate solicita autorizarea aceluiaşi produs 
fitosanitar , în aceleaşi condiţii de utilizare, 
într-un alt stat membru, în baza procedurii 
de recunoaştere reciprocă la care se referă 
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subsecţiune, în următoarele cazuri: prezenta subsecţiune, în următoarele cazuri: 
(a) autorizaţia a fost acordată de un stat 
membru (stat membru de referinţă) 
aparţinând aceleiaşi zone sau

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

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

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

şi în baza unui acord liber între state 
membre din zone diferite, care prezintă 
condiţii agricole, fitosanitare sau de mediu 
similare, în special condiţii climatice 
corespunzătoare pentru utilizarea 
produsului.

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

Justification

The local authorisation holder may vary from country to country.
The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. 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.

Amendamentul 27
Articolul 39 alineatul (2)

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

eliminat

Justification

If the mutual recognition procedure is no longer available for products containing a 
candidate for substitution, the achievement of one of the objectives of harmonisation will be 
jeopardised.
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Amendamentul 28
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 
referinţă, inclusiv clasificarea în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

(1) Statul membru în care s-a depus o cerere 
de autorizare în temeiul articolului 39 
autorizează respectivul produs fitosanitar în 
aceleaşi condiţii ca şi statul membru de 
referinţă, inclusiv clasificarea în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE, cu 
excepţia cazurilor în care trebuie luate în 
considerare condiţii de utilizare diferite, 
având în vedere condiţiile agricole, 
fitosanitare sau de mediu specifice.

În cazul în care un stat membru căruia i 
s-a solicitat eliberarea autorizaţiei, în 
conformitate cu articolul 39, doreşte să 
autorizeze produsul fitosanitar respectiv în 
condiţii diferite de cele ale statului membru 
de referinţă, statul membru respectiv 
informează imediat Comisia cu privire la 
condiţiile diferite şi pune la dispoziţie 
informaţii detaliate cu privire la aceste 
diferenţe.
Comisia examinează autorizaţia statului 
membru în cauză. În cazul în care 
consideră că nu există nici un motiv pentru 
asemenea diferenţe, aceasta invită statul 
membru respectiv să autorizeze produsul 
fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi statul 
membru de referinţă.

Justification

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

There should be safeguards against the misuse of the mutual recognition by Member States.

Amendamentul 29
Articolul 42 alineatul (3) literele (a) şi (b)

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

(a) orice informaţii noi prevăzute în noul 
regulament, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 20 sau solicitate în urma 
modificărilor aduse cerinţelor documentare 
sau criteriilor;
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(b) dovada faptului că noile date sunt 
prezentate ca urmare a unor cerinţe 
documentare sau criterii care nu erau în 
vigoare la data acordării autorizaţiei pentru 
produsul fitosanitar;

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

Justification

Clarification regarding the data that is to be protected after the renewal of the active 
substance authorisation.

Amendamentul 30
Articolul 43

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

(2) Statul membru anulează sau, după caz, 
modifică autorizaţia atunci când:

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

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

(b) au fost furnizate informaţii false sau 
înşelătoare cu privire la faptele pe baza 
cărora s-a acordat autorizaţia;
(c) titularul autorizaţiei nu a îndeplinit una 
dintre condiţiile incluse în autorizaţie.

(3) Statul membru anulează sau, după cum 
este cazul, modifică autorizaţia atunci 
când:

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

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

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

(b) asupra faptelor pe baza cărora s-a 
acordat autorizaţia au fost furnizate 
informaţii false sau înşelătoare;
(c) una dintre condiţiile incluse în 
autorizaţie nu este îndeplinită.
(4) În cazul în care un stat membru anulează
sau modifică o autorizaţie în conformitate cu 
alineatul (3), acesta informează de îndată 
titularul autorizaţiei, celelalte state membre, 
Autoritatea şi Comisia. Celelalte state 

(4) În cazul în care un stat membru, după 
aplicarea alineatului (3), intenţionează în 
continuare să anuleze sau să modifice o 
autorizaţie în conformitate cu alineatul (2), 
acesta informează de îndată titularul 
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membre din zonă anulează sau amendează 
autorizaţia în consecinţă. Acolo unde este 
cazul se aplică dispoziţiile articolului 45.

autorizaţiei, celelalte state membre, 
Autoritatea şi Comisia.

Justification

Individual misuse should be subject to corrective measures but should not systematically lead 
to the revocation of the authorisation as implied in paragraph 2(c).

Reasons triggering authorization withdrawal by one Member State do not necessarily apply 
to all other Member States within the zone. Therefore, other Member States should be allowed 
to retain the authorization as long as the requirements of Article 4 are met.

Amendamentul 31
Articolul 48 alineatul (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification

During the comparative assessment process it has to be ensured that a possible alternative 
shows equivalent efficacy in treating the pest problem. Otherwise farmers would be left 
without adequate means to protect their harvest.
Self-explanatory.
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Amendamentul 32
Articolul 49 alineatul (4) paragraful 1a (nou)

Trebuie identificate separat prelungirile în 
baza prezentului articol şi trebuie atrasă 
atenţia în mod special asupra limitelor de 
responsabilitate.

Justification

Regardless of how an extension of the authorisation for minor uses is granted in a Member 
State, it must be made clear that this is an extension under Article 49 in order to highlight the 
different legal status compared to an authorisation under Article 4.

Amendamentul 33
Articolul 49 alineatul (5) paragrafele 2a şi 2b (noi)

Aceste informaţii trebuie să specifice faptul 
că, de regulă, prin procedura de autorizare 
nu se verifică nici eficacitatea produsului 
în zona pentru care a fost formulată 
cererea, nici daunele care pot fi cauzate 
culturilor.
În plus, prin aceste informaţii trebuie să se  
elibereze deţinătorul autorizaţiei de orice 
responsabilitate în caz de daune datorate 
lipsei eficacităţii produsului sau de pagube 
produse culturilor.

Justification

The question of liability is of key importance for the operation of the deficiency indication 
procedure. Producers should be exempt from liability exclusively for those areas which are 
tested under this procedure less thoroughly than in the normal authorisation procedure (see 
Article 4, paragraphs 3a and 3c, which must not be assessed in the event of an extension 
under Article 49).

Amendamentul 34
Articolul 49 alineatul (6)

(6) Statele membre alcătuiesc şi actualizează (6) Statele membre întocmesc o listă actualizată 
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regulat o evidenţă a aplicaţiilor minore. a autorizaţiilor pentru aplicaţii minore şi o pun 
la dispoziţia publicului în format electronic.

Justification

To avoid duplication, and to speed up the authorisation of minor uses, Member States should 
establish an up-to-date list of the minor uses authorised in their country. If this list is made 
available to the public in electronic form, interested parties can rapidly obtain information on 
the authorised minor uses in the various Member States. This will make it easier to comply 
with the special needs justifying an authorisation for a minor use.

Amendamentul 35
Articolul 49a (nou)

Articolul 49a
Autorizare provizorie la nivel naţional

Prin derogare de la articolul 28, un stat 
membru poate, în scopul facilitării 
accesului utilizatorilor la noi produse 
fitosanitare, să autorizeze introducerea pe 
piaţă a unui produs fitosanitar pe o 
perioadă maximă de trei ani, dacă, după 
doi ani şi jumătate de la primirea cererii, 
din motive procedurale, nu s-a luat nicio 
decizie în sensul articolului 7 alineatul (1) 
privind substanţa activă şi dacă nu există 
indicii care să ducă la interzicerea 
substanţei active sau produsului fitosanitar.

Justification

Experience to date with Directive 91/414/EEC suggests that the Commission’s assumption 
that active substances can be included in the positive list of active substances within 25 
months is unrealistic. So far it has taken an average of 55 months for new active substances to 
be included in Annex I of Directive 91/414/EEC. The provisional national authorisations 
which are now possible have proved their value over the last few years and allow users to 
have early access to innovative and more environmentally friendly plant protection products.
Provisional authorisation should therefore be granted at least after the expiry of the deadline 
proposed by the Commission.

Amendamentul 36
Articolul 52 paragraful 1a (nou) 

 Utilizarea corectă presupune, cel puţin:
(i) respectarea cerinţelor şi condiţiilor 
stabilite în conformitate cu articolul 30 şi 
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specificate pe etichetă, în conformitate cu 
dispoziţiile privind etichetarea de la 
articolele 61 şi 63 şi cu Directiva 
1999/45/CEE;
(ii) respectarea Regulamentului (CE) nr. 
396/2005; 
(iii) respectarea cerinţelor din Directiva 
privind protecţia lucrătorilor.

Justification

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

Amendamentul 37
Articolul 56 alineatul (1)

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

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

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

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

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

necesare pentru autorizare în condiţiile date
sau pentru modificarea unei autorizaţii spre 
a permite utilizarea produsului pe o altă 
cultură.

(b) recunoscute conforme cu principiile de 
bună practică de laborator sau bună 
practică experimentală, în conformitate cu 
cerinţele documentare privind produsele 
fitosanitare menţionate la articolul 8 
alineatul (1) litera (c).
Atunci când sunt protejate, statul membru 
care le-a primit nu poate folosi rapoartele în 
beneficiul altor solicitanţi de autorizaţii 
pentru produse fitosanitare, cu excepţiile 
prevăzute la articolul 59 alineatul (2), sau la 
articolul 77.

Atunci când sunt protejate, statul membru 
care le-a primit sau orice alt stat membru 
nu poate folosi nici rapoartele, nici 
rezumatele acestora, în beneficiul altor 
solicitanţi de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare, cu excepţiile prevăzute la 
articolul 59 alineatul (2) sau la articolul 77.
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Perioada de protejare a datelor este de zece 
ani cu începere de la data primei autorizări 
în statul membru respectiv, excepţie făcând 
cazurile menţionate la alineatul (2), articolul 
59 sau articolul 77. În cazul produselor 
fitosanitare aflate sub incidenţa articolului 
46, această perioadă se prelungeşte la 12 ani.

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

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

Studiile necesare exclusiv în scopul 
reînnoirii sau revizuirii unei autorizaţii se 
protejează pe durata a cinci ani după 
perioada menţionată la al patrulea 
paragraf.

Justification

Unlike other products, plant protection products have to be re-evaluated and re-authorised 10 
years after their first authorisation. New studies are required for the re-authorisation.
Providing this data represents a major investment for the approval holders. If these new data 
are not protected many products will not be supported and the authorisation will expire. Also 
generic companies that cannot afford this investment will not be able to stay on the market 
without authorisation. A moderate period of data protection for the new studies is essential to 
make re-authorisation remunerate.

Amendamentul 38
Articolul 56 alineatul (3)

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

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

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

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

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

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

Justification

This follows on from the amendment to Article 56, paragraph 1: a moderate period for data 
protection of five years for studies which are necessary for renewing an authorisation after 
ten years.

Amendamentul 39
Articolul 56 alineatul (3a) (nou)

 (3a) În fiecare zonă definită în anexa I,
statele membre care autorizează produsele 
fitosanitare în conformitate cu articolul 35 
alineatul (2) sau prin recunoaştere 
reciprocă în conformitate cu articolul 40 
protejează datele necesare pentru 
autorizarea în statul membru care 
examinează cererea, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) şi (3). Protecţia începe la 
data autorizării în fiecare stat membru.

Justification

The zonal authorisation system should provide for the data protection in all Member States.

Amendamentul 40
Articolul 56 alineatul (3b) (nou)

 (3b) Perioada de protecţie menţionată la 
alineatul (1) se prelungeşte în cazul 
autorizărilor pentru aplicaţii minore:
(a) cu un an, dacă primul solicitant 
înregistrează trei aplicaţii minore în termen 
de şapte ani de la prima autorizare, sau 
(b) cu trei ani, dacă primul solicitant 
înregistrează şase aplicaţii minore în 
termen de şapte ani de la prima autorizare, 
sau 
(c) cu cinci ani, dacă primul solicitant 
înregistrează nouă sau mai multe aplicaţii 
minore în termen de şapte ani de la prima 
autorizare.
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Protecţia datelor menţionată la alineatul (1) 
se aplică şi terţilor care prezintă rapoarte 
pentru teste şi studii în sensul autorizaţiilor 
pentru aplicaţii minore.

Justification

Financial incentives must be created for applicants in respect of plant protection products 
which are limited in scope or of limited overall financial value and for which no adequate 
control procedures exist or for which the authorised plant protection products do not provide 
adequate solutions (deficiency indications), so that the applicants become involved in 
pointing out deficiencies. Particularly in ecological agriculture and in fruit cultivation 
deficiency indications exist which must be addressed in order to secure the livelihoods of 
these users.

Amendamentul 41
Articolul 57 alineatul (3)

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

eliminat 

Justification

There is no valid reason to restrict data protection to just Good Laboratory Practice (GLP) 
or Good Experimental Practice (GEP) compliant data.
For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely on highly 
qualified expertise and must be protected.

Amendamentul 42
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 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, 
reînnoirea sau revizuirea cererii sale.
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În cazul în care solicitantul potenţial şi 
titularul sau titularii de autorizaţii relevante 
acordate pentru produse fitosanitare care 
conţin aceeaşi substanţă activă, agent 
fitoprotector sau agent sinergic nu reuşesc să 
ajungă la un acord în ceea ce priveşte
utilizarea în comun a rapoartelor privind 
testele şi studiile, solicitantul potenţial 
informează autoritatea competentă a statului 
membru.

Justification

This follows on from the amendment to Article 56, paragraph 1: a moderate period for data 
protection of five years for studies necessary for renewing an authorisation after ten years.

Amendamentul 43
Articolul 60 alineatul (1a) (nou)

 (1a) După ce a acordat solicitantului ocazia 
de a-şi exprima punctul de vedere, 
autoritatea competentă adoptă o decizie cu 
privire la confidenţialitatea informaţiilor, 
pe care o comunică solicitantul în cauză, 
decizie obligatorie pentru toate statele 
membre, Autoritate şi Comisie şi care 
conţine o explicaţie adecvată cu privire la 
motivele care stau la bază. Înainte ca 
decizia să fie pusă în aplicare, 
solicitantului i se acordă posibilitatea de a 
introduce o acţiune în faţa tribunalului 
competent, în vederea revizuirii, de către 
tribunalul respectiv, a evaluărilor şi a 
deciziei adoptate şi a împiedicării 
dezvăluirii informaţiilor respective. 

Justification

Disclosing information can significantly impact commercial interests. Therefore, information 
owners must be given an opportunity to express their views on disclosure and a right to 
legally defend them.

Amendamentul 44
Articolul 60 alineatul (2a) (nou)

 (2a) În cazul datelor de testare, inclusiv al 
rapoartelor privind studiile, care au fost 
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oferite de un solicitant pentru susţinerea 
deciziei de autorizare sau pentru 
modificarea unui produs fitosanitar în 
conformitate cu acest regulament, aceste 
date pot fi consultate de către părţi 
interesate în locaţii specifice stabilite de 
Comisie, Autoritate sau statele membre. 
Aceste date nu se fac publice prin 
eliberarea de copii sau prin orice alte 
mijloace de publicare (inclusiv publicare 
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 45
Articolul 65 alineatul (1)

Pentru a asigura respectarea prezentului 
regulament, statele membre efectuează 
controale oficiale. Ele întocmesc şi 
transmit Comisiei un raport privind 
amploarea şi rezultatele acestor 
controale în termen de şase luni de la 
finele anului la care se referă raportul. 

Pentru a asigura respectarea prezentului 
regulament, statele membre efectuează 
controale oficiale. Aceste controale includ 
verificări ale fermelor, în vederea 
asigurării respectării restricţiilor de 
utilizare. Statele membre întocmesc şi 
transmit Comisiei un raport privind 
amploarea şi rezultatele acestor controale în 
termen de şase luni de la finele anului la care 
se referă raportul. 

Amendamentul 46
Articolul 79a (nou) 

Articolul 79a
 Revizuire

Comisia revizuieşte, până la...*, definirea 
zonelor pentru autorizarea produselor 
fitosanitare, luând în considerare cele mai 
recente descoperiri ştiinţifice. Comisia 
analizează, în special, posibilitatea de 
modificare a numărului de zone, precum şi 
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a numărului de state membre aparţinând 
unei zone.
* Cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Justification

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Amendamentul 47
Anexa II punctul 3.6.2.

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.

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă o evaluare desfăşurată în conformitate 
cu principiile uniforme face dovada, în 
condiţiile de utilizare recomandate, a unui 
nivel acceptabil de protecţie a utilizatorilor, 
muncitorilor, persoanelor aflate în prezenţa 
acestora şi consumatorilor pentru cel puţin 
o utilizare reprezentativă a cel puţin unui 
produs fitosanitar.

Amendamentul 48
Anexa II punctul 3.6.3.

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 

eliminat
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utilizare realiste propuse, neglijabilă.

Amendamentul 49
Anexa II punctul 3.6.4.

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

eliminat

Amendamentul 50
Anexa II punctul 3.6.5.

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.

eliminat

Justification (Amendments 29-32)

According to Article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality.
Equivalent to Annex II Point 3.8.1.

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 
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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.

Amendamentul 51
Anexa II punctul 3.7.2.

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

eliminat

O substanţă care îndeplineşte toate 
criteriile specificate în secţiunile care 
urmează este o substanţă PBT.
3.7.2.1. Persistenţa
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când: 
- perioada de înjumătăţire în apă de mare 
este mai mare de 60 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 40 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sediment 
marin este mai mare de 180 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sediment de 
apă dulce sau de estuar este mai mare de 
120 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 120 de zile.
Evaluarea persistenţei în mediu se bazează 
pe datele privind perioada de înjumătăţire 
colectate în condiţii adecvate, descrise de 
solicitant.
3.7.2.2. Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
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
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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 clasificat drept 
carcinogenă (categoria 1 sau 2) sau toxică 
pentru reproducere (categoria 1, 2 sau 3) 
sau
- există alte dovezi de toxicitate cronică, 
identificate pe baza clasificărilor: T, R48 
sau Xn, R48, în conformitate cu directiva 
67/548/CEE.

Amendamentul 52
Anexa II punctul 3.7.3.

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

eliminat

Substanţele care îndeplinesc 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 dulce sau 
de estuar este mai mare de 60 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sedimentul de 
apă de mare, apă dulce sau de estuar este 
mai mare de 180 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 180 de zile.
3.7.3.2. Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 
5000.
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Justification (Amendments 33-34)

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.

Amendamentul 53
Anexa II punctul 3.8.2.

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

eliminat

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 54
Anexa II punctul 4

4. Criterii de aprobare a substanţelor 
susceptibile de înlocuire

4. Criterii de aprobare a substanţelor 
susceptibile de înlocuire

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

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

- doza sa zilnică admisibilă (DZA), doza 
acută de referinţă (DAR), sau nivelul 
admisibil de expunere a operatorului 
(NAEO) sunt semnificativ mai mici decât 
cele ale majorităţii substanţelor susceptibile 

- 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 sunt clasificate, în 
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de înlocuire aprobate; 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 sau

- satisface două dintre criteriile definitorii 
ale substanţelor PBT;

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

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

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

- conţin o proporţie semnificativă de 
isomeri inactivi.

- sunt considerate substanţe persistente, 
bioacumulatoare şi toxice (PBT).
O substanţă care îndeplineşte toate 
criteriile specificate în secţiunile care 
urmează este o substanţă PBT.
(a) Persistenţa
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:
- perioada de înjumătăţire în apă de mare 
este mai mare de 60 de zile sau
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- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 40 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sediment 
marin este mai mare de 180 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sediment de 
apă dulce sau de estuar este mai mare de 
120 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 120 de zile.
Evaluarea persistenţei în mediu se bazează 
pe datele privind perioada de înjumătăţire 
colectate în condiţii adecvate, descrise de 
solicitant.
(b) Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 
2000.
Evaluarea bioacumulării se bazează pe 
date privind bioconcentraţia măsurate pe 
specii acvatice. Se pot utiliza atât specii de 
apă dulce, cât şi specii de apă de mare.
(c) Toxicitatea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
toxicitate atunci când:
- concentraţia fără efecte observate pe 
termen lung (CFEO) pe speciile de apă de 
mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 
mg/l sau
- substanţa activă este clasificată drept 
carcinogenă (categoria 1 sau 2) sau toxică 
pentru reproducere (categoria 1, 2 sau 3) 
sau
- există alte dovezi de toxicitate cronică, 
identificate pe baza clasificărilor: T, R48 
sau Xn, R48, în conformitate cu directiva 
67/548/CEE sau
- sau este foarte persistentă şi foarte 
bioacumulatoare (vPvB).
Substanţele care îndeplinesc ambele criterii 
specificate în secţiunile de mai jos sunt 
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substanţe vPvB.
(a) Persistenţa
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:
- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 60 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sedimentul de 
apă de mare, apă dulce sau de estuar este 
mai mare de 180 de zile sau
- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 180 de zile.
(b) Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) 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.
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