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fitosanitare (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Stimate Domnule Preşedinte,

Prin scrisoarea din 30 aprilie 2007, aţi sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate 
cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru examinarea validităţii şi 
pertinenţei temeiului juridic al susmenţionatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 11 iunie 2007.

Propunerea are un dublu temei legal, articolul 37 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul (4) 
litera (b) din Tratatul CE.
Raportorul, dna Breyer, a depus amendamente la propunere, în sensul eliminării articolului 37 
ca temei legal, considerând că articolul 152 alineatul (4) litera (b) şi articolul 175 alineatul (1) 
din Tratatul CE constituie un temei legal adecvat pentru propunere.

Printr-o scrisoare ulterioară, datată 9 mai 2007, aţi informat comisia cu privire la avizul 
adoptat de Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, care lucrează în 
conformitate cu procedura de cooperare consolidată cu Comisia pentru mediu, conform căruia 
aceasta consideră că temeiul legal adecvat nu constă doar din articolul 37 alineatul (2) şi 
articolul 152 alineatul (4) litera (b), ci şi din articolul 95 din Tratatul CE. 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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Temeiurile juridice în discuţie
Articolul 37

1. În vederea trasării liniilor directoare ale unei politici agricole comune, Comisia convoacă, 
după intrarea în vigoare a prezentului tratat, o conferinţă a statelor membre pentru a 
compara politicile lor agricole şi pentru a stabili în special bilanţul resurselor şi al 
necesităţilor acestora
2. Comisia, având în vedere lucrările conferinţei menţionate la alineatul (1), prezintă, după 
consultarea Comitetului Economic şi Social şi în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului tratat, propuneri referitoare la elaborarea şi punerea în aplicare a politicii 
agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor naţionale cu una dintre formele de 
organizare comună prevăzute la articolul 34 alineatul (1), precum şi la punerea în aplicare a 
măsurilor special prevăzute de prezentul titlu Aceste propuneri trebuie să ţină seama de 
interdependenţa dintre chestiunile agricole prevăzute de prezentul titlu.
La propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată, adoptă regulamente sau directive sau ia decizii, fără ca aceasta să 
aducă atingere dreptului său de a formula recomandări.
3. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată şi în condiţiile prevăzute la alineatul (2), poate 
înlocui organizările naţionale ale pieţei cu organizarea comună prevăzută la articolul 34 
alineatul (1) în cazul în care:
(a) organizarea comună oferă statelor membre care se opun acestei măsuri şi care dispun de 
o organizare naţională a producţiei în cauză garanţii echivalente pentru ocuparea forţei de 
muncă şi nivelul de trai al producătorilor în cauză, luându-se în considerare calendarul 
adaptărilor posibile şi al specializărilor necesare
(b) această organizare asigură, pentru schimburile comerciale din cadrul Comunităţii, 
condiţii similare celor existente pe piaţa naţională.
4. În cazul în care o organizare comună pentru anumite materii prime se instituie înainte să 
existe o organizare comună pentru produsele transformate corespunzătoare, materiile prime 
în cauză folosite pentru produsele transformate destinate exportului în ţări terţe pot fi 
importate din afara Comunităţii.

Articolul 95
1. Prin derogare de la articolul 94 şi cu excepţia cazului în care prezentul tratat dispune 
altfel, dispoziţiile următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 
14. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea şi 
funcţionarea pieţei comune.
2. Alineatul (1) nu se aplică dispoziţiilor fiscale, celor privind libera circulaţie a persoanelor 
şi celor privind drepturile şi interesele lucrătorilor salariaţi.
3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătăţii, securităţii, 
protecţiei mediului şi protecţiei consumatorilor, Comisia porneşte de la premisa asigurării 
unui nivel de protecţie ridicat, ţinând seama în special de orice evoluţie nouă, întemeiată pe 
fapte ştiinţifice. În cadrul atribuţiilor ce le revin, Parlamentul European şi Consiliul depun 
eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv. 



AL\671590RO.doc 3/11 PE 390.623v01-00

RO

4. În cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de 
armonizare, un stat membru consideră necesară menţinerea dispoziţiilor de drept intern 
justificate de cerinţele importante prevăzute la articolul 30 sau referitoare la protecţia 
mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o notificare, indicând 
motivele menţinerii acestor dispoziţii.
5. De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea de 
către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru consideră necesară 
introducerea unor dispoziţii de drept intern întemeiate pe dovezi ştiinţifice noi referitoare la 
protecţia mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza unei probleme specifice 
statului membru respectiv, apărute după adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează 
Comisiei o notificare privind măsurile avute în vedere şi motivele adoptării acestora.
6. În termen de şase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) şi (5), Comisia aprobă 
sau respinge dispoziţiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea 
constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie disimulată în comerţul 
dintre statele membre şi dacă acestea constituie sau nu un obstacol în funcţionarea pieţei 
interne.
În lipsa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispoziţiile de drept intern 
prevăzute la alineatele (4) şi (5) se consideră aprobate.
În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru şi dacă nu există nici un pericol 
pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că termenul 
prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la şase luni.
7. În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să menţină sau să 
introducă dispoziţii de drept intern care derogă de la o măsură de armonizare, Comisia 
examinează de îndată dacă este oportun să propună o adaptare a acestei măsuri.
8. În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-un 
domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează 
Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri 
adecvate.
9. Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 226 şi 227, Comisia şi orice stat 
membru pot sesiza direct Curtea de Justiţie în cazul în care consideră că un alt stat membru 
exercită abuziv competenţele prevăzute de prezentul articol.
10. Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de 
salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre 
motivele fără caracter economic prevăzute la articolul 30, măsuri provizorii care fac obiectul 
unei proceduri comunitare de control.

Articolul 152
1. În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Comunităţii se asigură 
un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
Acţiunea Comunităţii, care completează politicile naţionale, are în vedere îmbunătăţirea 
sănătăţii publice şi prevenirea bolilor şi afecţiunilor umane, precum şi a cauzelor de pericol 
pentru sănătatea umană. Această acţiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor 
epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii şi prevenirii acestora, precum şi 
informarea şi educaţia în materie de sănătate.
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Comunitatea completează acţiunea statelor membre în vederea reducerii efectelor nocive ale 
drogurilor asupra sănătăţii, inclusiv prin informare şi prevenire.
2. Comunitatea încurajează cooperarea între statele membre în domeniile care intră sub 
incidenţa prezentului articol şi, în cazul în care este necesar, sprijină acţiunea acestora. 
Statele membre îşi coordonează, în cooperare cu Comisia, politicile şi programele în 
domeniile menţionate la alineatul (1). Comisia poate adopta, în strâns contact cu statele 
membre, orice iniţiativă utilă promovării acestei coordonări.
3. Comunitatea şi statele membre favorizează cooperarea cu ţările terţe şi cu organizaţiile 
internaţionale competente în domeniul sănătăţii publice.
4. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, contribuie la 
realizarea obiectivelor menţionate de prezentul articol prin adoptarea de:
(a) măsuri care instituie standarde ridicate de calitate şi de securitate a organelor şi 
substanţelor de origine umană, a sângelui şi a derivatelor acestuia; aceste măsuri nu pot 
împiedica un stat membru să menţină sau să stabilească măsuri de protecţie mai stricte;
(b) prin derogare de la prevederile articolului 37, măsuri în domeniile veterinar şi 
fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecţia sănătăţii publice;
(c) acţiuni de încurajare privind protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane, cu excepţia 
oricărei armonizări a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor 
membre.
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate adopta, de 
asemenea, recomandări în scopurile enunţate de prezentul articol.
5. Acţiunea Comunităţii în domeniul sănătăţii publice respectă pe deplin responsabilităţile 
statelor membre în ceea ce priveşte organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate şi de 
îngrijire medicală. În special, măsurile menţionate la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere 
dispoziţiilor de drept intern privind donarea de organe şi de sânge sau utilizării acestora în 
scopuri medicale.

Articolul 175
1. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, hotărăşte cu privire 
la acţiunile pe care Comunitatea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor 
menţionate la articolul 174.
2. Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) şi fără a aduce 
atingere articolului 95, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după 
consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului 
Regiunilor, adoptă:
(a) dispoziţii în special de natură fiscală;
(b) măsuri privind:
- amenajarea teritoriului;
- administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu 
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disponibilitatea resurselor menţionate;
- exploatarea solurilor, cu excepţia managementului deşeurilor; 
(c) măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opţiunii unui stat membru între diferite 
surse de energie şi structura generală a alimentării sale cu energie.
Consiliul, hotărând în condiţiile prevăzute la primul paragraf, poate preciza domeniile  
vizate în prezentul alineat pentru care deciziile se iau cu majoritate calificată.
3. În alte domenii, Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
251 şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, adoptă 
programe de acţiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce 
trebuie realizate.
Consiliul, hotărând în funcţie de condiţiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz, 
stabileşte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe.
4. Fără a aduce atingere anumitor măsuri cu caracter comunitar, statele membre asigură 
finanţarea şi aplicarea politicii în domeniul mediului.
5. Fără a aduce atingere principiului „poluatorul plăteşte”, în cazul în care o măsură 
întemeiată pe alineatul (1) presupune costuri considerate disproporţionate pentru autorităţile 
publice dintr-un stat membru, Consiliul prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri, 
dispoziţiile corespunzătoare sub forma:
- unor derogări temporare şi/sau
- unui sprijin financiar din partea Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu 
articolul 161.

Conţinutul regulamentului poate fi schematizat astfel:
Regulamentul a fost elaborat pentru a înlocui Directiva 91/414 privind unele chestiuni 
ridicate de Parlament şi Consiliu ca răspuns la un raport intermediar prezentat de Comisie şi 
la unele progrese ştiinţifice şi tehnice recente. Din raţiuni legate de simplificare, acesta abrogă 
Directiva 79/117.
În conformitate cu considerentele, propunerea de regulament are la bază următorul 
raţionament:
(6) Producţia vegetală ocupă un loc important în cadrul Comunităţii. Utilizarea produselor 
fitosanitare constituie unul dintre mijloacele cele mai importante de protejare a plantelor şi 
produselor vegetale împotriva organismelor dăunătoare, inclusiv buruienile, şi de 
îmbunătăţire a producţiei agricole.
(7) Produsele fitosanitare pot să aibă şi efecte negative asupra producţiei vegetale. 
Utilizarea lor poate implica riscuri şi pericole pentru om, animale şi mediu, mai ales dacă sunt 
introduse pe piaţă fără să fi fost testate şi autorizate oficial şi dacă sunt utilizate incorect. În 
consecinţă, se impune adoptarea unor norme unitare privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare.

(8) Scopul prezentului regulament este de a asigura un nivel ridicat de protecţie a
sănătăţii omului, a animalelor şi a mediului. O atenţie deosebită trebuie să se acorde 
protecţiei grupurilor de populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor însărcinate, sugarilor şi 
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copiilor. Este necesară aplicarea principiului prudenţei 1şi, în virtutea acestuia, industria 
trebuie să dovedească faptul că produsele fabricate şi introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea omului sau mediul.
(9) În compoziţia produselor fitosanitare trebuie incluse numai substanţele cu utilitate 
demonstrată pentru producţia vegetală şi care nu exercită efecte nocive previzibile asupra 
sănătăţii omului sau a animalelor sau nu afectează în mod inacceptabil mediul. Pentru a 
obţine acelaşi nivel de protecţie în toate statele membre, decizia cu privire la acceptabilitatea 
sau inacceptabilitatea acestor substanţe trebuie să fie luată la nivel comunitar.

(10) În scopul garantării previzibilităţii, eficienţei şi coerenţei, se impune elaborarea unei 
proceduri detaliate de aprobare a substanţelor active. ....

(11) Din raţiuni de ordin etic, substanţele active sau produsele fitosanitare nu trebuie 
evaluate pe baza unor teste sau studii care implică administrarea deliberată a acestora la om, 
în scopul determinării unui nivel la care nu produc efecte observabile asupra fiinţei umane. În 
aceeaşi ordine de idei, studiile toxicologice efectuate pe fiinţe umane nu trebuie utilizate în 
vederea coborârii limitelor de siguranţă la substanţele active sau la produsele fitosanitare. 
(12) Pentru ca substanţele active să fie aprobate cu mai multă celeritate, este necesar să se 
stabilească termene stricte pentru diferitele faze ale procedurii.
(13) Pentru garantarea siguranţei, perioada pentru care se emit aprobări în cazul 
substanţelor active trebuie să fie limitată în timp. Perioada de valabilitate a aprobării trebuie 
să fie proporţională cu eventualele riscuri inerente utilizării unor astfel de substanţe. ....

(14) Este necesar să se prevadă posibilitatea de a modifica sau revoca aprobarea dată 
pentru o substanţă activă atunci când aceasta încetează să mai îndeplinească criteriile de 
aprobare.
(15) Evaluarea unei anumite substanţe active poate pune în evidenţă faptul că utilizarea sa 
implică mai puţine riscuri decât aceea a altor substanţe. Pentru a promova includerea unor 
astfel de substanţe în compoziţia produselor fitosanitare, este oportun să se procedeze la 
identificarea lor şi la facilitarea introducerii pe piaţă a produselor fitosanitare care le conţin.
(16) Unele substanţe, care nu sunt utilizate în mod preponderent ca produse fitosanitare, se 
pot dovedi utile pentru protejarea plantelor, însă solicitarea unei aprobări poate prezenta , în 
cazul lor, un interes economic limitat. În consecinţă, în măsura în care riscurile pe care le 
implică rămân acceptabile, utilizarea acestora inclusiv în scopuri fitosanitare ar trebui 
aprobată prin dispoziţii specifice.

(17) Unele substanţe active devin acceptabile numai după luarea unor măsuri de reducere a 
riscurilor pe scară largă. Aceste substanţe trebuie să fie identificate la nivel comunitar. Statele 
membre trebuie să reexamineze la intervale regulate posibilitatea înlocuirii produselor 
fitosanitare care conţin astfel de substanţe active cu produse fitosanitare conţinând substanţe 
active care necesită măsuri de reducere a riscurilor de anvergură mai redusă.
(18) În afară de substanţe active, produsele fitosanitare pot conţine agenţi fitoprotectori sau 
sinergici, pentru care se pot formula norme similare. Este necesar să se stabilească norme 
tehnice de revizuire a unor astfel de substanţe. Substanţele existente actualmente pe piaţă vor 
trebui revizuite numai după stabilirea unor astfel de norme.

  
1 Subliniere.
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(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu trebuie să se regăsească în compoziţia produselor 
fitosanitare.
(20) Produsele fitosanitare cu conţinut de substanţe active pot avea o multitudine de 
compoziţii şi pot fi utilizate pentru diverse culturi, în condiţii agricole, ecologice şi climatice 
diferite. Din aceasta cauză, autorizaţiile pentru produse fitosanitare trebuie să fie acordate de 
statele membre.
(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 raport cu obiectivul îmbunătăţirii producţiei vegetale1. În consecinţă, 
înainte ca produsele fitosanitare să fie introduse pe piaţă, este necesar să se demonstreze că 
acestea ameliorează incontestabil producţia vegetală şi că nu exercită efecte nocive asupra 
sănătăţii omului şi animalelor, precum şi că nu afectează în mod inacceptabil mediul.

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

(23) Substanţele active incluse aflate în compoziţia unui produs fitosanitar pot fi obţinute 
prin diferite procese de fabricaţie, care conduc la diferenţe în ceea ce priveşte caracteristicile 
tehnice. Aceste diferenţe pot avea consecinţe în ceea ce priveşte siguranţa. Din raţiuni legate 
de eficienţă, este necesar ca ele să fie evaluate în baza unui procedeu armonizat la nivel 
comunitar.
(24) Pentru a evita repetarea inutilă a anumitor operaţii, a reduce activitatea administrativă 
în sarcina industriei şi a statelor membre şi pentru ca produsele fitosanitare să fie disponibile 
în mod uniform, autorizaţiile acordate de un stat membru trebuie să fie acceptate şi de 
celelalte state membre în care se manifestă condiţii climatice şi ecologice comparabile. Prin 
urmare, pentru a facilita un astfel de sistem de recunoaştere reciprocă, Uniunea Europeană 
trebuie să fie împărţită pe zone de autorizare caracterizate prin condiţii comparabile.
(25) În cazul anumitor aplicaţii, interesul industriei de a solicita o autorizaţie este limitat. 
Pentru a evita ca diversificarea agriculturii şi a horticulturii să fie periclitată de lipsa 
produselor fitosanitare, este necesar să se stabilească norme specifice pentru aplicaţiile 
minore.
(26) În cazuri excepţionale, când producţia vegetală este expusă unor pericole care nu pot 
fi evitate prin alte mijloace, statelor membre trebuie să li se permită să autorizeze produse 
fitosanitare care nu îndeplinesc integral condiţiile specificate în prezentul regulament. 
Autorizaţiile acordate în astfel de circumstanţe trebuie revizuite la nivel comunitar.
(27) În scopul promovării inovaţiilor, este necesar să se stabilească norme speciale care să 
permită utilizarea experimentală a produselor fitosanitare, chiar dacă acestea nu au fost încă 
autorizate.

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, produsele 
fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător, ţinând cont de principiile 

  
1 Subliniere.
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managementului integrat al speciilor dăunătoare. ....
(29) Se impune stabilirea unui sistem de schimb de informaţii. ...

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

(31) Studiile constituie o investiţie majoră. Aceste investiţii trebuie protejate, pentru a 
stimula cercetarea. Din acest motiv, studiile depuse într-un stat membru de un anumit 
solicitant trebuie să fie protejate, astfel încât să nu poată fi utilizate de alţi solicitanţi. ...
(32) Este necesar să se elaboreze norme pentru evitarea repetării testelor şi studiilor. În 
particular, trebuie interzisă repetarea studiilor efectuate pe organisme vertebrate. În acest 
context, accesul la studiile efectuate pe vertebrate trebuie să fie permis în mod obligatoriu şi 
în condiţii rezonabile. Pentru ca operatorii să aibă posibilitatea de a şti ce studii au efectuat 
alţii, statele membre trebuie să ţină o evidenţă a acestora chiar dacă nu intră sub incidenţa 
sistemului de acces obligatoriu menţionat mai sus. 
(33) Întrucât statele membre, Autoritatea sau Comisia aplică norme diferite în ceea ce 
priveşte accesul şi confidenţialitatea documentelor, este oportun să se clarifice dispoziţiile 
privitoare la accesul la informaţia cuprinsă în documentele aflate în posesia acestor autorităţi 
şi confidenţialitatea respectivelor documente. 
(34) Clasificarea, ambalarea şi etichetarea pesticidelor sunt reglementate de Directiva 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în domeniul 
clasificării, ambalării şi etichetării preparatelor periculoase1. Cu toate acestea, pentru a 
îmbunătăţi protecţia utilizatorilor de produse fitosanitare, a consumatorilor de plante şi de 
produse vegetale şi a mediului sunt necesare norme specifice suplimentare, care să ţină cont 
de condiţiile particulare de utilizare a produselor fitosanitare.

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

(36) Pentru o mai bună protecţie a sănătăţii omului, a animalelor şi a mediului prin 
depistarea expunerilor potenţiale, se impune elaborarea unor dispoziţii privind ţinerea 
evidenţelor şi informaţiile referitoare la utilizarea produselor fitosanitare, care să conducă la 
creşterea eficienţei monitorizării şi controlului şi la reducerea costurilor monitorizării calităţii 
apei.
(37) Dispoziţiile privind controlul şi inspecţia în domeniul comercializării şi utilizării 
produselor fitosanitare trebuie să asigure aplicarea corectă, sigură şi armonizată a prevederilor 
prezentului regulament, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protejare a sănătăţii omului 
şi animalelor, precum şi de protecţie a mediului.
(38) Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu 
legislaţia referitoare la furaje şi alimente şi cu normele2 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. 

  
1 JO L 200, 30.7.1999, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/8/CE a 
Comisiei (JO L 19, 24.1.2006, p. 12.)
2 JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Versiunea corectată în JO L 191, 28.5.2004, p. 1.
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Norme similare trebuie să se aplice în materie de depozitare şi utilizare a produselor 
fitosanitare care nu intră sub incidenţa Regulamentului (CE) Nr. 882/2004.

(39) Este necesar să se asigure o strânsă coordonare cu restul legislaţiei comunitare, în 
particular cu Regulamentul (CE) Nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 februarie 2005 privind nivelele maxime de pesticide din sau de pe alimentele sau furajele 
de origine animală sau vegetală şi modificarea Directivei 91/414/CEE1 a Consiliului, precum 
şi cu legislaţia comunitară privind protecţia lucrătorilor şi a tuturor persoanelor afectate de 
utilizarea în localuri închise şi de diseminarea deliberată a organismelor modificate genetic.

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

(41) Statele membre trebuie să elaboreze norme privind sancţiunile aplicabile în caz de 
încălcare a prezentului regulament şi să ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. 
(42) În statele membre trebuie să rămână aplicabile normele generale de răspundere civilă 
şi penală a producătorilor şi, dacă este cazul, a persoanelor răspunzătoare de comercializarea 
sau de utilizarea produselor fitosanitare.

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

(44) Statele membre trebuie să desemneze autorităţile naţionale necesare.
(45) Comisia trebuie să faciliteze aplicarea prezentului regulament. În consecinţă, este 
oportun să se asigure resursele financiare necesare şi posibilitatea amendării unora dintre 
prevederile regulamentului în lumina experienţei acumulate sau a elaborării unor note tehnice 
de orientare.
(46) ...

(47) ...
Aşa cum se desprinde din considerente şi din dispozitiv, obiectivul principal al 
regulamentului propus este acela de a proteja mediul şi sănătatea omului şi a animalelor, 
garantând că produsele fitosanitare, care sunt de o importanţă vitală pentru agricultură, nu 
sunt introduse pe piaţă fără să fi fost testate şi autorizate în mod oficial şi că acestea sunt 
corect utilizate.

Este clar că aceasta reclamă existenţa unor norme armonizate de introducere pe piaţă a 
produselor fitosanitare, însă regulamentul ca atare nu vizează în primul asigurarea bunei 
funcţionări a pieţei interne, care nu este menţionată nici în considerente, şi nici în dispozitiv.
De fapt, dispoziţiile instrumentului propus privesc cerinţele şi condiţiile ce trebuie îndeplinite 
pentru aprobarea produselor fitosanitare, procedura de aprobare, reînnoirea şi revizuirea 
aprobărilor, derogările, aprobarea agenţilor fitoprotectori şi sinergici, interzicerea 
coformulanţilor inacceptabili, autorizaţia necesară pentru introducerea pe piaţă şi utilizare, 

  
1 JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
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procedurile de autorizare şi exceptare, recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor, reînnoirea şi 
retragerea autorizaţiilor, cazurile speciale (produse cu grad scăzut de risc, produse cu conţinut 
de OMG, produse conţinând substanţe susceptibile de înlocuire, autorizaţii pentru aplicaţii 
minore), derogările acordate pentru utilizarea în situaţii de urgenţă şi în scop de cercetare şi 
dezvoltare, cerinţele legate de utilizarea şi informarea cu privire la efectele potenţial nocive 
ale produselor fitosanitare, adjuvanţii, protecţia şi utilizarea în comun a datelor, accesul 
publicului la informaţii, ambalarea, etichetarea şi publicitatea, controalele, urgenţele şi 
dispoziţiile financiare şi administrative (inclusiv dispoziţiile referitoare la răspunderea civilă 
şi penală).

Evaluare
Temeiul juridic defineşte competenţa Comunităţii ratione materiae şi specifică în ce mod 
trebuie exercitată aceasta, şi anume instrumentul sau instrumentele legislative care pot fi 
utilizate în cadrul procedurii decizionale.
Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese clar că stabilirea temeiului juridic nu este o decizie 
la latitudinea legiuitorului comunitar, ci trebuie să fie determinată de o serie de factori 
obiectivi, susceptibili de a fi revizuiţi judiciar1, cum ar fi scopul şi conţinutul măsurii în 
cauză2. De asemenea, factorul decisiv ar trebui să fie obiectul principal al măsurii3. 
În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, un articol cu caracter general din Tratat 
constituie un temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză încearcă, în subsidiar, să 
atingă un obiectiv urmărit de un articol cu caracter specific din tratat4.

Cu toate acestea, atunci când are mai multe obiective simultane, indisolubil legate între ele şi 
fără ca unul dintre ele să fie secundar şi indirect în raport cu celelalte, măsura trebuie să-şi 
aibă temeiul în dispoziţiile pertinente din tratat5, cu excepţia cazului în care acest lucru este 
imposibil datorită incompatibilităţii reciproce dintre procedurile decizionale prevăzute6.

În lumina celor de mai sus, rămâne de stabilit care este temeiul legal adecvat al 
regulamentului propus.

Comisia Europeană a propus un temei legal dublu, şi anume articolul 37 alineatul (2) 
coroborat cu articolul 152 alineatul (4) litera (b).

Comisia pentru mediu a propus eliminarea articolului 37 alineatul (2) şi utilizarea ca temei 
legal a articolului 152 alineatul (4) şi a articolului 175 alineatul (1).

La rândul său, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorului sugerează articolul 37 
alineatul (2), articolul 152 alineatul (4) litera (b) şi articolul 95.

  
1 Cauza 45/86 Comisia contra Consiliu [1987] ECR 1439, punctul 5.
2 Cauza C-300/89 Comisia contra Consiliu [1991] ECR I-287 punctul 10 şi cauza C-42/97 Parlamentul European 
contra Consiliu [1999] ECR I-869 punctul 36,
3 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos c. Parlamentului European şi Consiliului [2001] ECR I-7079, punctul 
27.
4 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos contra Parlamentul European şi Consiliu [2001] ECR I-7079, punctele 
27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) şi Imperial Tobacco [2002] Culegerea I-11453, 
punctele 93-94.
5 Cauza C-165/87 Comisia contra Consiliu [1988] ECR 5545, punctul 11.
6 A se vedea, de exemplu, cauza C-300/89 Comisia contra Consiliu [1991] ECR I-2867 punctele 17-21 (cauza 
dioxidul de titaniu), cauza C-388/01 Comisia contra Consiliu [2004] ECR I-4829 punctul 58 şi cauza C-491/01 
British American Tobacco [2002] ECR I-11453 punctele 103-111.
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În ceea ce priveşte articolul 95, luând în consideraţie jurisprudenţa conform căreia un articol 
cu caracter general din Tratat constituie un temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză 
încearcă, în subsidiar, să atingă un obiectiv urmărit de un articol cu caracter specific1 din 
tratat, considerăm că referirea la articolul 95 nu este necesară.  Chiar dacă dispoziţiile 
referitoare la introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, etichetare şi recunoaşterea 
reciprocă sunt destinate să consolideze funcţionarea pieţei interne, obiectivul primordial al 
regulamentului este acela de asigura protecţia mediului şi a sănătăţii omului şi animalelor, 
garantând că produsele fitosanitare, care prezintă o importanţă vitală pentru agricultură, nu 
sunt introduse pe piaţă fără să fi fost testate şi autorizate oficial şi că acestea sunt corect 
utilizate. Acesta este centrul de greutate al instrumentului şi nu instituirea sau funcţionarea 
pieţei interne, care nu constituie decât un obiectiv implicit şi secundar şi indirect în raport cu 
obiectivul principal.

În ceea ce priveşte articolul 37 alineatul (2), referirea la acesta nu este necesară având în 
vedere derogarea expresă din cuprinsul articolului 152 alineatul (4) litera (b) privind măsurile 
din domeniul fitosanitar al căror obiectiv direct este protecţia sănătăţii publice. Având în 
vedere scopul şi cuprinsul regulamentului propus, nu există nici o îndoială că obiectivul direct 
al măsurii constă din protejarea sănătăţii publice. Mai mult, datorită faptului că articolul 37 
alineatul (2) prevede procedura de consultare şi nu codecizia, acesta ar putea fi considerat 
drept incompatibil dacă nu s-ar interpreta că jurisprudenţa întemeiată pe articolul 133 se 
aplică şi articolului 37 alineatul (2).

În consecinţă, articolul 152 alineatul (4) litera (b) constituie un temei legal suficient, fără a 
mai fi necesară vreo referire la articolul 175 alineatul (1).

Prin urmare, considerăm că temeiul legal potrivit este articolul 152 alineatul (4) litera (b). 
În acord cu cele de mai sus, în cursul reuniunii sale din 11 iunie 2007, Comisia pentru afaceri 
juridice a hotărât în unanimitate2 să recomande ca temeiul juridic al propunerii de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare să fie constituit din articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE.

Vă asigur, Domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Giuseppe Gargani

  
1 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos contra Parlamentul European şi Consiliu [2001] ECR I-7079, punctele 
27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) şi Imperial Tobacco [2002] Culegerea I-11453, 
punctele 93-94.
2 La votul final au fost prezenţi: Cristian Dumitrescu (preşedinte în exerciţiu), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (vicepreşedintă), Manuel Medina Ortega (raportor pentru aviz), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina and Tadeusz Zwiefka.
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