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SHORT JUSTIFICATION

The Commission's proposal for a regulation concerning statistics on plant protection products 
is directly linked to the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides, which was 
presented a few months earlier. The aim of the proposal is Europe-wide harmonisation of 
national statistics on the sale and use of plant protection products, to a degree that would 
enable meaningful data on the use of plant protection products to be collected and, in the 
medium term, allow the risks posed by the use of such products to, and their impact on, the 
environment and human health to be reduced.

In your draftsman's view, it is necessary to avoid duplication of surveys and data collection
that would add to the burden on, in particular, agricultural holdings. Legislative proposals 
relating to the Thematic Strategy currently pending lay down specific provisions on the 
keeping of data giving information on the use of plant protection products as well as on the 
furnishing of sales data by producers (see, in particular, Article 64 of the proposed regulation 
on authorisation, COM(2006)0388). Reference should be expressly made to these provisions 
in connection with the collection of statistical data provided for in this Regulation.

Moreover, similar provisions on record keeping are at the heart of integrated plant protection 
and of private quality assurance systems such as EurepGAP. For the purpose of statistical 
surveys, priority should be given to using data already available for businesses which operate 
according to these standards, bearing in mind, however, that this group does not form a 
representative cross-section of agricultural holdings as a whole.

Data on plant protection products produced and placed on the market, to be furnished by 
producers and distributors to the competent authorities, should form the basis for surveys. 
With a view to harmonising European data collection as fully as possible, it is not enough to 
define the reporting obligations of those concerned in implementing provisions (as provided 
for in Article 64 of the regulation on authorisation). The reporting obligations should be 
defined as precisely as possible in this regulation, as they produce the basic data required in 
order to compile data on the use of such products (see Annex II, section 1).

In your draftsman's view, there is no justification for excluding the use of plant protection 
products for non-agricultural purposes from the scope of this Regulation. Whilst private use, 
for example in private gardens and allotments, can only be covered by sales data, professional 
and large-scale users (such as communal services and transport companies) should be subject 
to the same requirements as regards obligations to keep data and statistical surveys as 
agricultural users.

Data collected should be exploited in such a way at national and Community level as to be as 
useful as possible in implementing the Thematic Strategy. Your draftsman is therefore 
proposing that an expert group evaluate the data collected and assess it in terms of impact on 
human health and the environment. The expert group should be set up under the responsibility 
of the authorities responsible for national action plans and form a network at European level.

The data on plant protection products produced and sold should also be used in such a way as 
to not only furnish the basis for statistical surveys of pesticide use, but at the same time to 
provide the authorities with a basis for recording product flows. It would suffice, in this 
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connection, to provide transparency in terms of trade flows up to the level of major customers 
or the local farm supplies trade. Particularly in the face of the significantly growing problem -
according to the industry - of illegal imported products, the recording of substance flows in 
the plant protection products sector could be a useful tool for the competent authorities, giving 
significant added value to the proposed collection of data.

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
Articolul 1 titlu

Obiect şi domeniu de aplicare Obiect, domeniu de aplicare şi obiective

Amendamentul 2
Articolul 1 alineatul (2) a doua liniuţă

- cantităţile anuale de produse fitosanitare 
utilizate în agricultură în conformitate cu 
anexa II.

- cantităţile anuale de produse fitosanitare 
utilizate în conformitate cu anexa II.

Amendamentul 3
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statisticile sunt destinate în special:
- punerii în aplicare şi evaluării strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor,
- elaborării unor indicatori de risc 
armonizaţi la nivel naţional şi comunitar, 
identificării tendinţelor în domeniul

                                               
1 Nepublicat încă în JO.
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utilizării produselor fitosanitare, precum şi 
evaluării eficienţei planurilor naţionale de 
acţiune, în conformitate cu Directiva XXX
de stabilire a unui cadru pentru acţiuni 
comunitare în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor (COM (2006)0373),
- înregistrării fluxurilor de substanţe în
stadiile de producţie, comercializare şi 
utilizare a produselor fitosanitare.

Justificare

The statistics are to serve specific objectives laid down in Community law. In addition, the 
data available should be used to enable plant protection product substance flows to be traced 
back and to help identify use of illegal products.

Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (1) prima, a doua şi a treia liniuţă

- studii,
- obligaţii de raportare aplicabile furnizorilor 
cu privire la produsele fitosanitare introduse 
pe piaţă; pentru utilizarea comercială şi 
necomercială pot fi folosite autorizaţii
diferite,

- obligaţii de raportare aplicabile furnizorilor 
cu privire la produsele fitosanitare introduse 
pe piaţă; pentru utilizarea comercială şi 
necomercială pot fi folosite autorizaţii
diferite; în special, obligaţii în conformitate 
cu articolul 64 alineatul (2) din 
Regulamentul privind introducerea pe piaţă 
a produselor fitosanitare (COM
(2006)0388);

- obligaţii de raportare aplicabile 
utilizatorilor profesionişti pe baza 
evidenţelor contabile privind utilizarea
produselor fitosanitare,

- obligaţii de raportare aplicabile 
utilizatorilor profesionişti pe baza 
evidenţelor contabile privind utilizarea
produselor fitosanitare; în special, obligaţii 
în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) 
din Regulamentul privind introducerea pe 
piaţă a produselor fitosanitare (COM 
(2006)0388);
- studii,

Justificare

It is necessary to avoid duplicating obligations on farmers to record and collect data, adding 
to the burden on them; where appropriate, priority should be given to using other sources. 
Member States should ensure that the conducting of surveys is monitored by suitably qualified 
persons.
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Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre garantează că:
- fabricanţii de produse fitosanitare, 
precum şi
- cei responsabili pentru introducerea pe 
piaţă sau importul produselor fitosanitare 
trimit anual autorităţilor competente un 
raport cu privire la:
- cantităţile în care se fabrică o anumită
substanţă sau un anumit produs fitosanitar,
- cantităţile în care se livrează o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar întreprinderilor prelucrătoare 
sau angrosiştilor din Uniunea Europeană,
- cantităţile în care se exportă o anumită 
substanţă sau un anumit produs fitosanitar.
Aceste informaţii sunt evaluate de către 
autorităţile competente şi, după caz, 
publicate într-o formă care să garanteze
respectarea confidenţialităţii anumitor 
informaţii.

Justificare

The obligation on producers and market operators responsible for placing products on the 
market to declare quantities placed on the market or exported is essential to data collection 
and should therefore be expressly mentioned in the basic text of this Regulation. 

Amendamentul 6
Articolul 6 alineatul (1)

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. În acest raport se evaluează 
în mod special calitatea datelor transmise, 
povara pentru întreprinderile agricole şi 
utilitatea statisticilor în contextul strategiei 

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. În acest raport se evaluează 
în mod special calitatea şi comparabilitatea 
datelor transmise, povara pentru 
exploataţiile agricole, horticole, precum şi 
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tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor.

           
                                                                                    

pentru alte întreprinderi agricole şi 
utilitatea statisticilor în contextul strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor, ţinându-se cont în special de 
obiectivele menţionate la articolul 1. 
Raportul conţine, dacă este cazul, 
propuneri menite să îmbunătăţească în 
continuare calitatea datelor şi să reducă 
povara pentru exploataţiile şi 
întreprinderile agricole.

Amendamentul 7
Anexa I titlu

Statistici privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare

Statistici privind fabricarea şi introducerea 
pe piaţă a produselor fitosanitare

Justificare

The collection of data on amounts produced should be included.

Amendamentul 8
Anexa I secţiunea 2a (nouă)

SECŢIUNEA 2a
Obligaţii de raportare

Fabricanţii de produse fitosanitare, precum 
şi cei responsabili cu introducerea lor pe 
piaţă, respectiv importul lor, transmit anual 
un raport autorităţilor competente cu 
privire la
- cantităţile în care se fabrică o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar,
- cantităţile în care se livrează o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar întreprinderilor prelucrătoare 
sau angrosiştilor din Uniunea Europeană,
- cantităţile în care se exportă o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar.
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Amendamentul 9
Anexa I secţiunea 6 alineatul (3)

Raportul pentru cel de-al doilea an de 
referinţă conţine o estimare aproximativă 
privind ponderea cantităţii totale de 
substanţe din fiecare grup principal 
menţionat la anexa III în compoziţia 
produselor fitosanitare introduse pe piaţă
pentru utilizări agricole şi neagricole. 
Estimările se actualizează la fiecare cinci 
ani.

Raportul pentru cel de-al doilea an de 
referinţă conţine o estimare aproximativă 
privind ponderea cantităţii totale de 
substanţe din fiecare grup principal 
menţionat la anexa III în compoziţia 
produselor fitosanitare introduse pe piaţă 
pentru utilizări agricole, horticole şi 
neagricole, în special în transporturi, 
pentru spaţiile verzi din localităţi şi pentru 
uzul privat. Estimările se actualizează la 
fiecare cinci ani.

Amendamentul 10
Anexa II secţiunea 1 alineatul (1)

(1) Statisticile includ utilizarea agricolă a 
produselor fitosanitare în fiecare stat 
membru.

(1) Statisticile includ utilizarea agricolă,
horticolă precum şi cea neagricolă cu 
caracter profesional a produselor 
fitosanitare în fiecare stat membru.

Amendamentul 11
Anexa II secţiunea 6 liniuţa 5a (nouă)

- costurile medii care se estimează că vor fi 
generate de culegerea datelor suportate de
exploataţiile agricole şi horticole şi 
eventualele posibilităţi de reducere a 
acestor costuri.
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