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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 259
Articolul 6 litera (e)

(e) modalitatea de aplicare; (e) modalitatea şi condiţiile de aplicare;

Or. pl

Justificare

The directive should cover not just the manner in which plant protection products are used 
but also the conditions under which they are used.

The last point in this article does refer to 'particular conditions', but no mention is made to 
typical conditions of use.
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 260
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

Autoritatea este responsabilă cu 
coordonarea procedurii de aprobare.
În cadrul acesteia, Autoritatea se bazează 
pe autorităţile competente din statele 
membre.

Cererile de aprobare a substanţelor active 
sau de modificare a condiţiilor de aprobare 
se depun de către producătorii de substanţe 
active într-unul dintre statele membre 
(denumit, în continuare, „stat membru 
raportor”), însoţite de un dosar complet şi 
unul rezumativ, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 8 alineatele (1) şi (2), 
sau de o scrisoare de acces la astfel de 
dosare, ori de motivare pe baze ştiinţifice a 
omisiunii de a prezenta anumite părţi din 
respectivele dosare, care să demonstreze că 
substanţele active îndeplinesc criteriile de 
aprobare prevăzute la articolul 4.

Cererile de aprobare a substanţelor active 
sau de modificare a condiţiilor de aprobare 
se depun de către producătorii de substanţe 
active la Autoritate, însoţite de un dosar 
complet şi unul rezumativ, în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 8 alineatele (1) şi 
(2), sau de o scrisoare de acces la astfel de 
dosare, ori de motivare pe baze ştiinţifice a 
omisiunii de a prezenta anumite părţi din 
respectivele dosare, care să demonstreze că 
substanţele active îndeplinesc criteriile de 
aprobare prevăzute la articolul 4. 
Autoritatea informează autorităţile 
competente din statele membre cu privire la 
solicitările pe care le-a primit.
Un stat membru poate alege o substanţă 
activă pentru care a fost primită o cerere de 
aprobare de către Autoritate, cu scopul de a 
deveni autoritate competentă în sensul 
articolelor 9 şi 11 (denumit în continuare 
„stat membru raportor”).
În cazul în care două sau mai multe state 
membre şi-au exprimat interesul de a 
deveni autoritate competentă şi nu pot 
stabili, de comun acord, care dintre ele să 
devină autoritatea competentă, statul 
membru raportor este determinat în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menţionată la articolul 76 alineatul (3).
Decizia se bazează pe criterii obiective, cum 
ar fi condiţiile geografice, agricole şi 
climatice, în special în ceea ce priveşte 
organismele ţintă, activităţile şi 
imparţialitatea autorităţii competente şi a 
laboratorului de referinţă, absenţa unor 
interese corelate cu companiile 
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producătoare.

Or. en

Justificare

Replaces the rapporteur's Amendment 45.

Industry should not be entitled to choose a rapporteur Member State. Applications should be 
sent to the Authority, and Member States should decide amongst themselves who to become 
the rapporteur Member State. Disagreement should be solved in comitology, on the basis of 
objective criteria.

Amendament depus de Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos + Dan 
Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 261
Articolul 7 alineatul (1a) (nou)

(1a) O persoană fizică sau juridică stabilită 
în afara Comunităţii care depune o cerere 
numeşte o persoană fizică sau juridică 
stabilită în Comunitate pentru a îndeplini, 
în calitate de unic reprezentant al său, 
obligaţiile ce revin producătorilor în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Article 70 of this Regulation requires compliance of measures in conformity with this 
Regulation to be without prejudice to general civil and criminal liability in the Member States 
of the producer. The amendment seeks to establish a level playing field for all producers, 
including the ones established in a jurisdiction outside the Community. 

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 262
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

(a) Date referitoare la una sau mai multe
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită în fiecare zonă a cel puţin unui 

(a) Date referitoare la întreaga gamă de
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită în fiecare zonă a cel puţin cinci 
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produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă, care să demonstreze îndeplinirea 
cerinţelor formulate la articolul 4; în cazul în 
care datele furnizate nu acoperă toate zonele 
de interes ale unei culturi, sau cultura vizată 
nu este una larg răspândită, se impune 
motivarea unei astfel de abordări; 

produse fitosanitare conţinând substanţa 
activă, inclusiv produse pentru glasarea 
seminţelor, dacă este prevăzută această 
utilizare, care să demonstreze îndeplinirea 
cerinţelor formulate la articolul 4; în cazul în 
care datele furnizate nu acoperă toate zonele 
de interes ale unei culturi, sau cultura vizată 
nu este una larg răspândită, se impune 
motivarea unei astfel de abordări; 

Or. en

Justificare

Justification as for article 4, paragraph 4. In addition, substances used for seed coating (for 
example fipronil and imidaclopride) have been documented to carry high toxicity to bees 
along with posing environmental problems that have not been foreseen in the risk assessment. 
It is therefore necessary to introduce this provision in the Regulation.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 263
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

(a) Date referitoare la una sau mai multe
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită în fiecare zonă a cel puţin unui
produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă, care să demonstreze îndeplinirea 
cerinţelor formulate la articolul 4; în cazul în 
care datele furnizate nu acoperă toate zonele 
de interes ale unei culturi, sau cultura vizată 
nu este una larg răspândită, se impune 
motivarea unei astfel de abordări; 

(a) Date referitoare la întreaga gamă de
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită în fiecare zonă a tuturor 
produselor şi formulelor fitosanitare
conţinând substanţa activă, care să 
demonstreze îndeplinirea cerinţelor 
formulate la articolul 4; în cazul în care 
datele furnizate nu acoperă toate zonele de 
interes ale unei culturi, sau cultura vizată nu 
este una larg răspândită, se impune 
motivarea unei astfel de abordări;

Or. en

Justificare

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification. 
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 264
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

(a) Date referitoare la una sau mai multe 
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită în fiecare zonă a cel puţin unui 
produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă, care să demonstreze îndeplinirea 
cerinţelor formulate la articolul 4; în cazul în 
care datele furnizate nu acoperă toate zonele
de interes ale unei culturi, sau cultura vizată 
nu este una larg răspândită, se impune 
motivarea unei astfel de abordări; 

(a) Date referitoare la una sau mai multe 
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită în fiecare stat membru a cel puţin 
unui produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă, care să demonstreze îndeplinirea 
cerinţelor formulate la articolul 4; în cazul în 
care datele furnizate nu acoperă toate statele 
membre de interes ale unei culturi, sau 
cultura vizată nu este una larg răspândită, se 
impune motivarea unei astfel de abordări; 

Or. nl

Justificare

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 265
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Dosarul complet cuprinde textul integral 
al fiecărui raport referitor la teste şi studii, 
relevant pentru toate informaţiile menţionate 
la alineatul (1), literele (b) şi (c). Dosarul nu 
va cuprinde rapoartele referitoare la teste 
sau studiile implicând administrarea 
deliberată a substanţei active sau a 
produsului fitosanitar la om.

(2) Dosarul complet cuprinde textul integral 
al fiecărui raport referitor la teste şi studii, 
relevant pentru toate informaţiile menţionate 
la alineatul (1), literele (b) şi (c). 

Or. el

Justificare

All the available data must be submitted and assessed. 
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 266
Articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf

Cerinţele documentare menţionate la
articolul 8 alineatul (1) sunt definite în 
regulamente adoptate conform procedurii 
menţionate la articolul 76 alineatul (2) şi 
includ condiţiile referitoare la substanţele 
active şi produsele fitosanitare din Anexele 
II şi III la Directiva 91/414/CEE, împreună 
cu toate modificările necesare. Cerinţe 
documentare similare sunt definite pentru 
agenţii fitoprotectori şi agenţii sinergici, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (3).

Cerinţele documentare menţionate la 
alineatul (1) sunt prevăzute în regulamente 
adoptate conform procedurii menţionate la 
articolul 76 alineatul (2) şi transferă 
condiţiile referitoare la substanţele active şi 
produsele fitosanitare din Anexele II şi III la 
Directiva 91/414/CEE, împreună cu toate 
modificările impuse de transferul dintr-o 
directivă într-un regulament. Cerinţe 
documentare similare sunt definite pentru 
agenţii fitoprotectori şi agenţii sinergici, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 251 din tratat.

Or. en

Justificare

Replacing Am 50. 

Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the data requirements in the 
advisory procedure should be limited to a mere transfer of existing requirements. This 
ensures that the necessary basis for the evaluation of active substances is provided following 
the transition from the current directive to the new regulation. Modifications should be 
limited to drafting changes, all the more that the data requirements should be adopted in co-
decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent an essential element of 
the regulation.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 267
Articolul 8 alineatul (3a) (nou)

(3a) Solicitantul anexează la dosar întreaga 
documentaţie ştiinţifică de specialitate, 
validată de comunitatea ştiinţifică, 
referitoare la efectele secundare ale 
substanţei active şi ale metaboliţilor 
acesteia asupra sănătăţii, a mediului şi a 
unor organisme altele decât cele ţintă. 
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Or. en

Justificare

The applicant must have the obligation to collect and summarise all scientific literature on 
the substance. This will benefit unexpected effects in bees that are not detected in the risk 
assessment but are widely documented in the scientific literature.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 268
Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

(2) În cazul în care se constată că unul sau 
mai multe dintre elementele prevăzute la 
articolul 8 lipsesc, statul membru informează 
despre aceasta solicitantul, fixând un termen 
pentru prezentarea acestora. 

(2) În cazul în care se constată că unul sau 
mai multe dintre elementele prevăzute la 
articolul 8 lipsesc, statul membru informează 
despre aceasta solicitantul, fixând un termen 
de cel mult trei luni pentru prezentarea 
acestora.

Or. el

Justificare

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

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß şi Marianne 
Thyssen

Amendamentul 269
Articolul 11 alineatul (1) primul şi al doilea paragraf

(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 testele şi 
studiile imediat ce acestea sunt depuse de 
solicitant, inclusiv înaintea 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.
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În eventualitatea în care statul membru are 
nevoie de informaţii suplimentare, acesta îi 
fixează solicitantului un termen până la care 
trebuie să le furnizeze. În astfel de cazuri, 
perioada de douăsprezece luni se 
prelungeşte cu termenul suplimentar acordat 
de statul membru. Statul membru 
informează Comisia şi Autoritatea. 

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

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 270
Articolul 11 alineatul (1) primul şi al doilea paragraf

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

(1) În termen de 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. Statul membru 
raportor poate să înceapă această evaluare 
imediat ce a primit prima cerere.

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

În eventualitatea în care statul membru are 
nevoie de informaţii suplimentare, acesta îi 
fixează solicitantului un termen până la care 
trebuie să le furnizeze, împreună cu orice 
solicitări privind protecţia datelor în 
conformitate cu articolul 56. În astfel de 
cazuri, perioada de opt luni se prelungeşte 
cu termenul suplimentar acordat de statul 
membru. Statul membru informează 
Comisia şi Autoritatea.

Or. en
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Justificare

If the rapporteur Member State is allowed to start with the evaluation of test and study 
reports even before the dossier is complete it should not take more than eight months from the 
date of notification to issue its review report. In addition, the applicant should have the 
opportunity to claim data protection for additional information.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 271
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf

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

(1) În termen de zece luni de la data 
notificării menţionate la articolul 9 alineatul 
(3) primul paragraf, 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.

Or. el

Justificare

It is desirable and feasible to reduce the period of time for the rapporteur Member State to 
submit the assessment report.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 272
Articolul 11 alineatul (1) paragraful 3a (nou)

Statul membru raportor transmite Comisiei 
şi Autorităţii un raport în care sunt 
prezentate toate utilizările care au fost 
evaluate şi care s-a constatat că pot fi 
admise spre autorizare, în conformitate cu 
cerinţele prevăzute la articolul 29.
În plus, dacă este cazul, raportul include o 
propunere de stabilire a nivelurilor maxime 
temporare de reziduuri, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
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În termen de o lună de la primirea 
raportului statului membru, Autoritatea 
publică avizul său cu privire la nivelurile 
maxime temporare de reziduuri propuse.

Or. de

Justificare

A substance should be authorised as soon as assessments confirming the first safe uses have 
taken place. This approach will offer farmers quicker access to innovative products and will 
make for the prompt or early establishment of temporary maximum residue levels within the 
EU.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 273
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) De asemenea, statul membru raportor 
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 cerinţele de 
la articolul 29. 
Raportul include, de asemenea, o 
propunere de stabilire a nivelurilor maxime 
temporare de reziduuri (NMR), dacă acest 
lucru este necesar în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
Autoritatea emite un aviz cu privire la 
NMR temporare propuse, în termen de o 
lună de la primirea raportului din partea 
statului membru raportor.

Or. en

Justificare

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. It will also allow the early setting 
of temporary EU Maximum Residue Levels (MRLs).
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Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 274
Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf

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

În cazul în care are nevoie de consultări 
suplimentare cu experţi, în conformitate cu 
alineatul (1), Autoritatea stabileşte un 
termen pentru finalizarea consultărilor. În 
astfel de cazuri, perioada de nouăzeci de 
zile se prelungeşte cu termenul suplimentar 
acordat de Autoritate.  Autoritatea 
informează Comisia şi statele membre.

Or. en

Justificare

If more time to conclude consultations is required the extension of the captioned period 
should be clearly indicated.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 275
Articolul 12 alineatul (3) primul paragraf

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

(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 
de nouăzeci de zile prevăzută la alineatul (2) 
se prelungeşte cu termenul suplimentar 
acordat de Autoritate şi cu orice perioadă 
necesară pentru evaluarea informaţiilor în 
cauză de către statul membru raportor în 
proiectul său de raport de evaluare.
Autoritatea informează Comisia şi statele 
membre.

Or. en

Justificare

EFSA plays a key role in the assessment of active substances, as it will adopt a conclusion on 
its approval or not. It is important to ensure that EFSA has enough time to perform a rigorous 
assessment. Currently, EFSA has 10 months to adopt a conclusion. The Commission proposes 
to shorten this period to 3 months. This may go at the expense of a proper assessment. There 
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should therefore be flexibility to "stop the clock" when EFSA needs additional information. 
This information should then be assessed by the rapporteur Member State, as it is most 
familiar with the dossier.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 276
Articolul 12 alineatul (3) paragraful 1a (nou)

În cazul în care Autoritatea trebuie să 
organizeze consultări cu experţi, perioada 
de nouăzeci de zile prevăzută la alineatul 
(2) se prelungeşte cu perioada necesară 
pentru consultările în cauză. Autoritatea 
informează Comisia şi statele membre.

Or. en

Justificare

EFSA plays a key role in the assessment of active substances, as it will adopt a conclusion on 
its approval or not. It is important to ensure that EFSA has enough time to perform a rigorous 
assessment. In some cases, EFSA might need to consult experts to ensure this. This may 
require extra time.  There should therefore be flexibility to "stop the clock" when EFSA needs 
to organise the consultation of experts.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 277
Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

(3a) În termen de trei luni de la primirea 
raportului prevăzut la articolul 11 alineatul 
(1) şi ţinând seama de avizul emis de 
Autoritate cu privire la nivelurile 
admisibile de reziduuri, Comisia:
(a) prezintă o propunere de autorizare fără 
restricţii a substanţei active, care indică:
• aplicaţiile care ar putea fi autorizate,
• o perioadă de timp, de maximum cinci 
luni, în care poate fi realizată o aplicaţie 
autorizată;
(b) elaborează o propunere de stabilire a 
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nivelurilor maxime temporare de reziduuri 
în conformitate cu prevederile articolului 
15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(CE) nr. 396/2005.

Or. de

Justificare

Streamlined procedures for authorising the use of new substances will ensure that farmers 
enjoy prompt access to new and innovative products.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 278
Articolul 13a (nou)

Articolul 13a
Autorizare cu restricţii

În termen de trei luni de la primirea 
raportului prevăzut la articolul 11 alineatul 
(1) şi ţinând seama de avizul emis de 
Autoritate cu privire la NMR propuse, 
Comisia:
(a) prezintă o propunere pentru autorizarea 
cu restricţii a substanţei active, care indică:

• aplicaţiile care pot fi autorizate,
• durata autorizării, care nu poate depăşi 5 
ani;
(b) elaborează o propunere de stabilire a 
NMR temporare în conformitate cu 
prevederile articolului 15 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 
396/2005.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 279
Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf

Criteriile formulate la articolul 4 se 
consideră satisfăcute atunci când se 
stabileşte că condiţiile impuse de acesta sunt 
îndeplinite în cazul uneia sau a mai multor
aplicaţii reprezentative ale cel puţin unui 
produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă în cauză.

Criteriile formulate la articolul 4 se 
consideră satisfăcute atunci când se 
stabileşte că condiţiile impuse de acesta sunt 
îndeplinite în cazul întregii game de aplicaţii 
reprezentative ale tuturor produselor şi 
formulelor fitosanitare conţinând substanţa 
activă în cauză.

Or. en

Justificare

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 280
Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf

Criteriile formulate la articolul 4 se 
consideră satisfăcute atunci când se 
stabileşte că condiţiile impuse de acesta sunt 
îndeplinite în cazul uneia sau a mai multor
aplicaţii reprezentative ale cel puţin unui 
produs fitosanitar conţinând substanţa 
activă în cauză.

Criteriile formulate la articolul 4 se 
consideră satisfăcute atunci când se 
stabileşte că condiţiile impuse de acesta sunt 
îndeplinite în cazul întregii game de aplicaţii 
reprezentative ale cel puţin cinci produse 
fitosanitare conţinând substanţa activă în 
cauză.

Or. en

Justificare

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 281
Articolul 15a (nou)
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Articolul 15a
O autoritate naţională de autorizare acordă 
produsului fitosanitar o autorizaţie valabilă 
în întreaga Europă.

Or. de

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 282
Articolul 20

(1) În conformitate cu procedura menţionată
la articolul 76 alineatul (3), se adoptă un 
regulament care dispune:

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 76 alineatul (3), se adoptă un 
regulament justificat în mod corespunzător
care dispune:

(a) reînnoirea aprobării pentru o substanţă 
activă, dacă este cazul condiţionată de 
anumite cerinţe şi restricţii; sau

(a) reînnoirea aprobării pentru o substanţă 
activă, dacă este cazul condiţionată de 
anumite cerinţe şi restricţii; sau

(b) aprobarea substanţei active nu se 
prelungeşte.

(b) că aprobarea substanţei active nu se 
prelungeşte.

(2) În cazul în care motivele care împiedică 
reînnoirea aprobării o permit, regulamentul 
prevăzut la alineatul (1) acordă o perioadă de 
graţie pentru epuizarea stocurilor de produse 
fitosanitare în cauză, stabilită astfel încât să 
nu interfereze cu perioada normală de 
utilizare a respectivului produs fitosanitar.

(2) În cazul în care motivele care împiedică 
reînnoirea aprobării nu privesc protecţia 
sănătăţii şi a mediului, regulamentul 
prevăzut la alineatul (1) acordă o perioadă de 
graţie pentru epuizarea stocurilor de produse 
fitosanitare în cauză, perioadă care nu 
depăşeşte un an de piaţă.

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 283
Articolul 20 alineatul (2)

(2) În cazul în care motivele care împiedică 
reînnoirea aprobării o permit, regulamentul 
prevăzut la alineatul (1) acordă o perioadă de 
graţie pentru epuizarea stocurilor de produse 
fitosanitare în cauză, stabilită astfel încât să 
nu interfereze cu perioada normală de 

(2) În cazul în care motivele care împiedică 
reînnoirea aprobării nu privesc protecţia 
sănătăţii şi a mediului, regulamentul 
prevăzut la alineatul (1) acordă o perioadă de 
graţie pentru epuizarea stocurilor de produse 
fitosanitare în cauză, perioadă care nu 
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utilizare a respectivului produs fitosanitar. depăşeşte un an. După această perioadă, 
producătorii asigură îndepărtarea şi 
eliminarea în condiţii de siguranţă a 
stocurilor rămase.

Or. en

Justificare

Not more than one year should be granted for using up stocks of the plant protection. Past 
this period, producers should ensure the safe removal and disposal of their product.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 284
Articolul 20 alineatul (2)

(2) În cazul în care motivele care împiedică 
reînnoirea aprobării o permit, regulamentul 
prevăzut la alineatul (1) acordă o perioadă de 
graţie pentru epuizarea stocurilor de produse 
fitosanitare în cauză, stabilită astfel încât să 
nu interfereze cu perioada normală de 
utilizare a respectivului produs fitosanitar.

(2) În cazul în care motivele care împiedică 
reînnoirea aprobării nu privesc protecţia 
sănătăţii umane şi a animalelor şi protecţia 
mediului, regulamentul prevăzut la alineatul 
(1) acordă o perioadă de graţie pentru 
epuizarea stocurilor de produse fitosanitare 
în cauză, perioadă care nu depăşeşte un 
sezon. În cazul în care motivele care 
împiedică reînnoirea aprobării privesc 
protecţia sănătăţii umane şi animale şi a 
mediului, nu se prevede o perioadă pentru 
epuizarea stocurilor de produse fitosanitare 
în cauză, iar comercializarea şi utilizarea 
acestor produse încetează imediat după 
adoptarea deciziei de nereînnoire.

Or. en

Justificare

Where the approval has not been renewed because of concerns for the protection of human or 
animal health or the environment then the sale and use of such pesticides should cease with 
immediate effect.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 285
Articolul 20 alineatul (2a) (nou)
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(2a) În cazul unei interziceri sau în cazul 
retragerii aprobării din motive care privesc 
sănătatea sau mediul, produsul fitosanitar 
în cauză este eliminat imediat.

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 286
Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia poate revizui aprobarea acordată 
pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment. 

(1) Comisia poate revizui aprobarea acordată 
pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment şi analizează cu atenţie solicitările 
de revizuire depuse de un stat membru, 
Parlamentul European şi orice alte părţi 
interesate, pe baza cunoştinţelor ştiinţifice 
şi tehnice actuale şi a datelor de 
monitorizare.

Or. en

Justificare

To ensure transparency in the process and align the proposal to the precautionary principle. 
The amendment also seeks to ensure that decisions take into account current scientific and 
technical knowledge, as it is laid down in art. 4(1) of the proposed text and the principle that 
a high standard of protection must be ensured as stipulated in recital 21. 

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 287
Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia poate revizui aprobarea acordată 
pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment. 

(1) Comisia poate revizui aprobarea acordată 
pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment şi analizează cu atenţie solicitările 
de revizuire depuse de un stat membru, 
Parlamentul European şi orice alte părţi 
interesate, pe baza cunoştinţelor ştiinţifice 
şi tehnice curente şi a datelor de 
monitorizare.

Or. en
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Justificare

To ensure transparency in the process and align the proposal to the precautionary principle. 
The amendment also seeks to ensure that decisions take into account current scientific and 
technical knowledge, as it is laid down in art. 4(1) of the proposed text and the principle that 
a high standard of protection must be ensured as stipulated in recital 21. 

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 288
Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia poate revizui aprobarea acordată 
pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment. 

(1) Comisia poate revizui aprobarea acordată 
pentru o anumită substanţă activă în orice 
moment şi analizează cu atenţie solicitările 
de revizuire depuse de un stat membru, 
Parlamentul European şi orice alte părţi 
interesate care sunt susţinute de dovezi 
ştiinţifice corespunzătoare.

Or. en

Justificare

To increase transparency in the process and put the proposal in line with the precautionary 
principle and to the principle that decisions are made according to current scientific and 
technical knowledge, as it is laid down in art. 4(10) of the proposed text and the principle that 
a high standard of protection must be ensured (recital 21).

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 289
Articolul 21 alineatul (1) paragraful 2a (nou)

Comisia revizuieşte aprobarea unei 
substanţe active în cazul în care există 
dovezi care sugerează că ar putea fi 
compromisă realizarea obiectivelor stabilite 
la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) şi litera (b) punctul (i) din Directiva 
2000/60/CE.

Or. de
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 290
Articolul 22 alineatul (1)

(1) Atunci când se consideră că produsele 
fitosanitare conţinând substanţe active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 nu
prezintă decât riscuri minore pentru
sănătatea umană, a animalelor şi pentru 
mediu, pentru respectivele substanţe active
se acordă, prin derogare de la dispoziţiile 
articolului 5, aprobări pe o perioadă nu mai 
mare de 15 ani, în conformitate cu articolul 
46 alineatul (1).

(1) Atunci când substanţele active care 
satisfac criteriile prevăzute la articolul 4 nu 
au efecte negative asupra sănătăţii umane, 
a animalelor şi asupra mediului, pentru 
respectivele substanţe active se acordă, prin 
derogare de la dispoziţiile articolului 5, 
aprobări pe o perioadă nu mai mare de 15 
ani, în conformitate cu articolul 46 alineatul 
(1). 

Or. en

Justificare

To clarify that active substances that have no adverse effect on humans, animals or the 
environment can be considered as low-risk.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 291
Articolul 22 alineatul (2a) (nou)

(2a) Prezenta derogare nu se aplică 
substanţelor active care îndeplinesc 
criteriile enumerate în anexa II pentru 
aprobarea substanţelor active şi pentru 
aprobarea ca substanţe susceptibile de 
înlocuire şi se aplică doar substanţelor 
aprobate pentru utilizarea în agricultura 
organică.

Or. en

Justificare

All substances not classified as substances of concern might be classified as “low risk active 
substances”, this amendment restricts the number of low risk substances to those approved 
for use in organic agriculture  giving incentives to companies to develop “green” substances.
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 292
Articolul 24 alineatul (1)

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

(1) Substanţele active care satisfac criteriile 
prevăzute la articolul 4 se aprobă ca 
„substanţe susceptibile de înlocuire” dacă 
îndeplinesc unul sau mai multe dintre 
criteriile stabilite la punctul 4 din anexa II. 

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

Or. en

Justificare

As ’candidate for substitution’ meet the safety requirements specified in article 4, approval 
periods should not be limited  to 7 years. There is no need to review substances every seven 
years as the Regulation foresees that approvals can be reviewed at any time (see art. 2(1)1).

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 293
Articolul 24 alineatul (1)

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

(1) Substanţele active care satisfac criteriile 
prevăzute la articolul 4 şi criteriile prevăzute 
la punctul 4 din anexa II se clasifică şi se 
aprobă ca „substanţe susceptibile de 
înlocuire”.

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

Aprobarea este valabilă pentru o perioadă 
de 10 ani. Articolul 14 alineatul (2) nu se 
aplică.
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Or. es

Justificare

To be classified as candidates for substitution, active substances have to conform to the 
criteria laid down in the proposal for a regulation.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 294
Articolul 27

Interdicţii Coformulanţi
(1) Coformulanţii sunt interzişi atunci când 
se stabileşte că:

(1) Coformulanţii nu sunt aprobaţi atunci 
când se stabileşte că:

(a) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
lor în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare exercită un efect nociv asupra 
sănătăţii umane sau a animalelor, ori asupra 
apelor subterane, sau au efecte inacceptabile 
asupra mediului; sau

(a) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
lor în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare exercită un efect nociv asupra 
sănătăţii umane sau a animalelor, ori asupra 
apelor subterane, sau au efecte inacceptabile 
asupra mediului; sau

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele 
practici fitosanitare şi în condiţii normale şi 
realiste produce efecte nocive asupra 
sănătăţii umane sau a animalelor, ori 
exercită efecte inacceptabile asupra 
plantelor, produselor vegetale sau mediului.

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele 
practici fitosanitare şi în condiţii normale şi 
realiste produce efecte nocive asupra 
sănătăţii umane sau a animalelor, ori 
exercită efecte inacceptabile asupra 
plantelor, produselor vegetale sau mediului.

(2) Coformulanţii interzişi în temeiul 
alineatului 1 se includ în Anexa III, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (3).

(2) Coformulanţii aprobaţi în temeiul 
alineatului (1) se includ în anexa III, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 76 
alineatul (3a).

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 295
Articolul 27 alineatul (1) literele (a) şi (b)

(a) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
lor în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare exercită un efect nociv asupra 

(a) coformulanţii sau reziduurile lor, 
rezultate în urma utilizării lor în 
conformitate cu bunele practici fitosanitare
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sănătăţii umane sau a animalelor, ori asupra 
apelor subterane, sau au efecte inacceptabile 
asupra mediului; sau

exercită un efect nociv asupra sănătăţii 
umane sau a animalelor, ori asupra apelor 
subterane, sau au efecte inacceptabile asupra 
mediului; sau

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele 
practici fitosanitare şi în condiţii normale şi
realiste produce efecte nocive asupra 
sănătăţii umane sau a animalelor, ori 
exercită efecte inacceptabile asupra 
plantelor, produselor vegetale sau mediului.

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele 
practici fitosanitare şi în condiţii realiste 
produce efecte nocive asupra sănătăţii 
umane sau a animalelor, ori exercită efecte 
inacceptabile asupra plantelor, produselor 
vegetale sau mediului.

Or. en

Justificare

Realistic conditions of use should be foreseen.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 296
Articolul 27 alineatul (1) litera (a)

(a) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
lor în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare exercită un efect nociv asupra 
sănătăţii umane sau a animalelor, ori asupra 
apelor subterane, sau au efecte inacceptabile 
asupra mediului; sau

(a) coformulanţii sau reziduurile lor, 
rezultate în urma utilizării lor în 
conformitate cu bunele practici din 
domeniul produselor fitosanitare exercită un 
efect nociv asupra sănătăţii umane sau a 
animalelor, ori asupra apelor subterane, sau 
au efecte inacceptabile asupra mediului; sau

Or. en

Justificare

Realistic conditions of use should be foreseen.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 297
Articolul 27 alineatul (1) litera (b)

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele 
practici fitosanitare şi în condiţii normale şi
realiste produce efecte nocive asupra 

(b) utilizarea lor în conformitate cu bunele 
practici din domeniul produselor
fitosanitare şi în condiţii realiste produce 
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sănătăţii umane sau a animalelor, ori 
exercită efecte inacceptabile asupra 
plantelor, produselor vegetale sau mediului.

efecte nocive asupra sănătăţii umane sau a 
animalelor, ori exercită efecte inacceptabile 
asupra plantelor, produselor vegetale sau 
mediului.

Or. en

Justificare

Realistic conditions of use should be foreseen. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 298
Articolul 27 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care un coformulant este 
utilizat într-un produs fitosanitar autorizat 
în temeiul prezentului regulament, se 
consideră că utilizarea sa specifică în 
produse fitosanitare este înregistrată în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Or. en

Justificare

Co-formulants used in plant protection products should not be subject to double regulation 
under REACH.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 299
Articolul 28 alineatul (1a) (nou)

(1a) Cu toate acestea, statele membre 
permit comercializarea în paralel a unui 
produs fitosanitar pe teritoriul lor doar 
după aplicarea unei proceduri 
administrative prin care se verifică dacă 
produsul este identic, din punctul de vedere 
al compoziţiei şi sursei, cu produsul 
autorizat de statul membru în cauză. 
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Or. en

Justificare

A system of parallel trade of products is essential to allow the free movement of products. 
Parallel trade should however be restricted to those products that are identical to products 
already on the market. A check on identicality is essential to ensure that all products placed 
on the market have been fully evaluated. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer şi Caroline Lucas

Amendamentul 300
Articolul 28 alineatul (2) litera (b)

(b) introducerea pe piaţă şi utilizarea unor 
produse fitosanitare în scopuri legate de 
cercetare şi dezvoltare, în conformitate cu 
articolul 51;

(b) utilizarea unor produse fitosanitare în 
scopuri legate de cercetare şi dezvoltare, în 
conformitate cu articolul 51;

Or. en

Justificare

The Regulation aims at having high standards for authorisation. Plant protection products 
authorised specifically for research and development purposes should not be placed on the 
market. 

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 301
Articolul 29 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

(ca) formula lor (tehnică) este de aşa 
natură încât expunerea utilizatorului şi alte 
riscuri sunt limitate în cea mai mare 
măsură posibilă fără a compromite 
funcţionarea produsului;

Or. en

Justificare

Different formulations vary considerably in risk - e.g. powder compared to granule 
formulation and formulation containing organic solvent compared to water soluble 
emulsions. If it can be avoided, the formulation in itself should not increase the risk involved 
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with the use of a specific plant protection product. The proposed text would help ensure that 
the formulation with the lowest possible risk is used when a product is placed on the market. 

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 302
Articolul 29 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) toţi metaboliţii substanţei 
(substanţelor) active cunoscuţi în 
momentul utilizării au fost identificaţi şi 
respectă principiile uniforme prevăzute la 
alineatul (6);

Or. de

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 303
Articolul 29 alineatul (1) litera (f)

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate şi care au relevanţă 
toxicologică, ecotoxicologică sau 
ambientală, pot fi determinate prin metode 
adecvate de uz curent;

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate pot fi determinate, în 
toate statele membre, prin metode 
standardizate de uz curent care se 
demonstrează a fi suficient de sensibile la 
concentraţiile potenţial nesigure în diverse 
medii ambientale şi biologice. Identificarea 
reziduurilor trebuie să fie posibilă folosind 
metodele standard utilizate de laboratoarele 
de referinţă din UE.

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 304
Articolul 29 alineatul (1) litera (f)

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate şi care au relevanţă 
toxicologică, ecotoxicologică sau 
ambientală, pot fi determinate prin metode 

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate şi care au relevanţă 
toxicologică, ecotoxicologică sau ambientală 
pot fi determinate, în toate statele membre,
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adecvate de uz curent; prin metode standardizate de uz curent care 
sunt suficient de sensibile în raport cu
nivelurile preocupante în diverse medii 
ambientale şi biologice. Reziduurile sunt 
detectabile prin metode polivalente 
comune, precum cele aplicate de 
laboratoarele de referinţă din UE.

Or. en

Justificare

Standardized methods, sufficiently sensitive to detect all residues of active substances with 
respect to levels of concern in various environmental and biological media should be put in 
place in order not to miss effects that are not easily detected by methods in general use.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 305
Articolul 29 alineatul (1) litera (f)

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate şi care au relevanţă 
toxicologică, ecotoxicologică sau 
ambientală, pot fi determinate prin metode 
adecvate de uz curent;

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate pot fi determinate 
prin metode care sunt suficient de sensibile 
în raport cu orice niveluri detectabile din 
punct de vedere tehnic care ar putea fi 
prezente în orice medii ambientale şi 
biologice;

Or. en

Justificare

Considering the risks and adverse impacts of pesticides use, then there should be methods in 
general use to measure residues of all authorized substances. These methods need to be 
sufficiently sensitive to detect any technically detectable levels that could be present in any 
environmental and biological media. This includes any particles, droplets and vapours 
present in the air as a result of crop-spraying applications, residues transported on pollen or 
crop dust (e.g. at harvest), spreading of contaminated soil, long-range transportation of 
pesticides, as well as residues in water, food and feed.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 306
Articolul 29 alineatul (1) litera (f)
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(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate şi care au relevanţă 
toxicologică, ecotoxicologică sau 
ambientală, pot fi determinate prin metode 
adecvate de uz curent;

(f) reziduurile lor, rezultate în urma utilizării 
în condiţiile autorizate pot fi determinate, în 
toate statele membre, prin metode 
standardizate de uz curent care sunt 
suficient de sensibile în raport cu orice 
niveluri detectabile din punct de vedere 
tehnic care ar putea fi prezente în orice 
medii ambientale şi biologice;

Or. en

Justificare

This is in line with the earlier amendment suggested at Article 4, paragraph 2, point c and the 
related Justification.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Åsa Westlund

Amendamentul 307
Articolul 29 alineatul (1) litera (ha) (nouă)

(ha) autorizaţiile lor nu contravin 
planurilor naţionale elaborate în temeiul 
Directivei 2007/XXXX/CE [de stabilire a 
unui cadru pentru acţiuni comunitare în 
vederea utilizării durabile a pesticidelor].

Or. en

Justificare

Member States should not be forced to accept pesticides which pollute ground water or cause 
unnecessary risks and hazards for humans, animals and the environment in conflict with their 
national environmental and health policies. Member states should be allowed to take regional 
conditions into account before authorising plant protection products.   

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos + Dan Jørgensen şi Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Amendamentul 308
Articolul 29 alineatul (2)

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(a), pe durata unei perioade de 5 ani de la 
adoptarea programului de lucru menţionat 

eliminat
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la articolul 26, statele membre pot autoriza 
introducerea pe piaţa proprie a produselor 
fitosanitare conţinând agenţi sinergici sau 
fitoprotectori neaprobaţi, dar incluşi în 
respectivul program.

Or. en

Justificare

Considering that pesticide products often contain a number of different substances potentially  
altering the action of an active ingredient/substance within the formulation, it cannot be 
assumed that all different products and formulations containing an specific synergist or 
safener which is included in the review programme referred to in Article 26 will have no 
harmful effects on humans and animals or the environment. The potential adverse health must 
be assessed prior to their authorization to establish that there will be no harmful effects on 
humans and animals.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 309
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 
91/414/CEE, împreună cu toate modificările 
necesare.

(6) Principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare urmează 
să fie prevăzute într-un regulament adoptat
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 76 alineatul (2), acestea 
transferând cerinţele formulate în anexa VI 
la Directiva 91/414/CEE, împreună cu toate 
modificările necesare ca urmare a trecerii 
de la o directivă la un regulament.

Or. en

Justificare

Replacing am 76 from the rapporteur.

Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the uniform principles for 
evaluation and authorisation in the advisory procedure should be limited to a mere transfer of 
existing requirements. This ensures that the necessary basis for evaluation is provided 
following the transition from the current directive to the new regulation. 

Modifications should be limited to drafting changes, given that the uniform principles should 
be adopted in co-decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent an 
essential element of the regulation.
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Amendament depus de Michl Ebner

Amendamentul 310
Articolul 29 alineatul (6a) (nou)

(6a) În cazul în care un produs fitosanitar 
este autorizat pentru anumite scopuri într-
un stat membru, autorizarea unui produs 
care este clasificat ca identic sau echivalent 
în temeiul dispoziţiilor prezentului 
regulament privind autorizarea şi care este 
importat dintr-un alt stat membru care nu a 
autorizat produsul respectiv pentru acelaşi 
scop nu poate fi refuzată pentru scopul în 
cauză pe baza cerinţelor specifice de 
autorizare.

Or. de

Justificare

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.  

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 311
Articolul 30 titlu şi alineatul (1)

Cuprins Cuprinsul autorizaţiei 
(1) Autorizaţia defineşte culturile pentru care 
se vor utiliza produsele fitofarmaceutice şi 
scopul utilizării acestora. 

(1) Autorizaţia, emisă conform unui model 
standard, defineşte culturile şi scopurile în 
care pot fi utilizate produsele fitosanitare. 

Or. el
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Justificare

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

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 312
Articolul 30 alineatul (2)

(2) Autorizaţia precizează cerinţele care 
condiţionează introducerea pe piaţă şi 
utilizarea produselor fitosanitare. Aceste 
cerinţe includ condiţiile de utilizare necesare 
pentru respectarea prevederilor
regulamentului pentru aprobarea
substanţelor active, a agenţilor fitoprotectori 
şi a agenţilor sinergici. Autorizaţia include o 
clasificare a produselor fitosanitare din 
perspectiva Directivei 1999/45/CE.

(2) Autorizaţia precizează cerinţele care 
condiţionează introducerea pe piaţă şi 
utilizarea produselor fitosanitare.
Aceste cerinţe includ cel puţin:

(i) condiţiile de utilizare necesare pentru 
respectarea condiţiilor şi cerinţelor 
prevăzute în regulamentul de aprobare a
substanţelor active, a agenţilor fitoprotectori 
şi a agenţilor sinergici şi a cerinţelor şi 
condiţiilor prevăzute la articolul 4 alineatul 
(3) pentru produsele fitosanitare;
(ii) o clasificare a produselor fitosanitare în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE;

(iii) informaţii privind utilizarea corectă a 
produsului şi respectarea condiţiilor şi 
principiilor managementului integrat al 
speciilor dăunătoare;

Or. de

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 313
Articolul 30 alineatul (2)

(2) Autorizaţia precizează cerinţele care 
condiţionează introducerea pe piaţă şi 
utilizarea produselor fitosanitare. Aceste 
cerinţe includ condiţiile de utilizare necesare 
pentru respectarea prevederilor
regulamentului pentru aprobarea
substanţelor active, a agenţilor fitoprotectori 
şi a agenţilor sinergici. Autorizaţia include o 
clasificare a produselor fitosanitare din 

(2) Autorizaţia precizează cerinţele care 
condiţionează introducerea pe piaţă şi 
utilizarea produselor fitosanitare. Acest 
cerinţe includ cel puţin condiţiile de utilizare 
necesare pentru respectarea condiţiilor şi 
cerinţelor prevăzute în regulamentul de 
aprobare a substanţelor active, a agenţilor 
fitoprotectori şi a agenţilor sinergici şi a 
cerinţelor şi condiţiilor prevăzute la 
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perspectiva Directivei 1999/45/CE. articolul 4 alineatul (3) pentru produsele 
fitosanitare. Autorizaţia include o clasificare 
a produselor fitosanitare din perspectiva 
Directivei 1999/45/CE. Autorizaţia impune 
utilizarea produsului în conformitate cu 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare conform definiţiei de 
la articolul 3 din prezentul regulament 
începând cu 2012.

Or. en

Justificare

This amendment deems the authorisation in line with other provisions in this Regulation. The 
definition of integrated pest management should be formulated as a minimum.

Amendament depus de Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Amendamentul 314
Articolul 30 alineatul (3) teza introductivă

(3) Cerinţele formulate la alineatul (2) pot
cuprinde:

(3) Cerinţele formulate la alineatul (2) ar 
trebui să cuprindă:

Or. en

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 315
Articolul 30 alineatul (3) literele (a) şi (b)

(a) o restricţie privind distribuţia şi 
utilizarea produsului fitosanitar, având 
drept scop protejarea sănătăţii 
distribuitorilor, utilizatorilor şi lucrătorilor 
în cauză;

(a) o restricţie privind distribuţia produsului 
fitosanitar;

(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;

(b) alte restricţii privind utilizarea 
produsului fitosanitar având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor, lucrătorilor şi vecinilor.

Or. en
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Justificare

Conditions for the distribution and the use should be clarified. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 316
Articolul 30 alineatul (3) literele (a) şi (b)

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză;

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză, precum 
şi a consumatorilor, a locuitorilor rezidenţi 
şi a trecătorilor;

(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; 

(b) obligaţia de a notifica orice activitate de 
pulverizare unui sistem centralizat care are 
responsabilitatea de a informa vecinii, 
locuitorii rezidenţi şi trecătorii care ar putea 
fi expuşi la acţiunea produsului pulverizat 
aflat în derivă înainte de a fi folosit, care au 
solicitat să fie informaţi;

Or. en

Justificare

The proposed amendment extends the same protection envisaged for distributors, users and 
workers to residents and bystanders who might be exposed repeatedly to pesticides.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 317
Articolul 30 alineatul (3) litera (a)

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză;

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea atât a sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor, lucrătorilor, locuitorilor 
rezidenţi, trecătorilor şi consumatorilor în 
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cauză, cât şi a sănătăţii animale şi a 
mediului;

Or. en

Justificare

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected. This 
includes professional and non-professional users, residents, bystanders, workers, specific 
vulnerable groups and consumers, directly or indirectly exposed through air, food, feed, 
water and the environment. 

Amendament depus de Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Amendamentul 318
Articolul 30 alineatul (3) litera (a)

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză;

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor, lucrătorilor, locuitorilor 
rezidenţi şi trecătorilor în cauză;

Or. en

Justificare

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected. This 
includes professional and non-professional users, residents, bystanders, workers, specific 
vulnerable groups and consumers, directly or indirectly exposed through air, food, feed, 
water and the environment.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 319
Articolul 30 alineatul (3) litera (a)

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză;

(a) o restricţie privind distribuţia şi utilizarea 
produsului fitosanitar, având drept scop 
protejarea atât a sănătăţii distribuitorilor, 
utilizatorilor şi lucrătorilor în cauză, cât şi a 
mediului; 

Or. pl
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Justificare

It is extremely important to include a reference to the environment, in order to ensure that the 
environment, including groundwater, is protected.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 320
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

Or. de

Justificare

In practice, making it mandatory to inform neighbours about the use of plant protection 
products is not feasible. Often, in keeping with integrated plant protection, decisions have to 
be taken quickly, usually making it impossible to notify neighbours in advance. An obligation 
to inform is also at odds with the notion of administrative simplification. 

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 321
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; 

(b) obligaţia de a informa, inclusiv prin 
utilizarea unor instrumente de semnalizare,
vecinii, locuitorii rezidenţi şi trecătorii care 
ar putea fi expuşi la acţiunea produsului 
pulverizat aflat în derivă înainte de a fi 
folosit, care au solicitat să fie informaţi;

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Amendamentul 322
Articolul 30 alineatul (3) litera (b)
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(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; 

(b) obligaţia legală de a informa locuitorii 
rezidenţi şi vecinii care ar putea fi expuşi la 
acţiunea produsului pulverizat aflat în 
derivă, precum şi la diferite alte surse de 
expunere ca urmare a pulverizării 
recoltelor în localitatea lor, cu cel puţin 48 
de ore înainte de folosirea oricărui produs;

Or. en

Justification

Considering the health and environmental risks, hazards and adverse impacts from the use of 
pesticides, then it is absolutely essential that residents receive prior notification before any 
spraying application and information on the chemicals to be used to enable them to take the 
necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. The notification 
period should be 48 hours prior to any spraying application, which is the same as it is in the 
UK for beekeepers regarding bees. 

Amendament depus de Marianne Thyssen

Amendamentul 323
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; 

(b) obligaţia de a ţine şi de a pune la 
dispoziţie registre ale produselor 
fitosanitare utilizate în exploataţie. Aceste 
registre trebuie prezentate, în orice moment 
şi la cerere, autorităţilor competente pentru 
control;

Or. en

Justification

For practical reasons it is impossible to make it compulsory to provide information to any 
neighbours requesting it before the plant protection product is used. Optimum plant 
protection practice often allows only a limited time window, depending for example on 
weather conditions, within which plant protection products can be used to best effect. A 
requirement to inform neighbours creates unnecessary complexity, often at the expense of 
optimum plant protection, and may result in a greater impact on human and animal health 
and the environment.
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Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Amendamentul 324
Articolul 30 alineatul (3) litera (ba) (nouă)

(ba) orice restricţii sau interdicţii cu privire 
la folosirea pesticidelor în interiorul şi în 
vecinătatea zonelor utilizate de marele 
public sau de grupurile sensibile ale 
populaţiei, cum ar fi zone rezidenţiale, 
parcuri, grădini publice, terenuri de sport, 
incinte şcolare, terenuri de joacă pentru 
copii etc. 

Or. en

Justification

The statutory conditions of use in the approval for all pesticides should contain detailed 
requirements for any prohibition of pesticide use in and around areas used by the general 
public or by sensitive population, such as residential areas, parks, public gardens, sports 
grounds, school grounds, children’s playgrounds etc.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 325
Articolul 30 alineatul (3) litera (bb) (nouă)

(bb) alte restricţii sau condiţii impuse de o 
autorizaţie în legătură cu utilizarea 
produsului fitosanitar, în special atunci 
când acestea sunt menite să protejeze 
sănătatea distribuitorilor, utilizatorilor, 
lucrătorilor, locuitorilor rezidenţi, 
trecătorilor şi consumatorilor sau sănătatea 
animalelor ori mediul. 

Or. en

Justification

This new point would enable Member States to include other restrictions or conditions, 
particularly for the protection of distributors, users, workers, residents, bystanders and 
consumers, or animal health or the environment. 
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Amendament depus de Michl Ebner

Amendamentul 326
Articolul 30 alineatul (3a) (nou)

(3a) Condiţiile menţionate la alineatul (2) 
nu includ cerinţe lingvistice aplicabile 
ambalării, etichetării sau marcării care 
contravin principiului protecţiei echilibrate 
a consumatorilor şi nu se aplică produselor 
fitosanitare, indiferent de originea 
acestora.

Or. de

Justification

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.  

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 327
Articolul 32 alineatul (1)

(1) Persoanele care doresc să introducă pe 
piaţă produse fitosanitare trebuie să solicite 
o autorizaţie, personal sau prin reprezentare, 
în fiecare stat membru în care intenţionează 
să comercializeze respectivele produse 
fitosanitare. 

(1) Persoanele care doresc să introducă pe 
piaţă produse fitosanitare trebuie să solicite 
o autorizaţie, personal sau prin reprezentare,
într-unul sau mai multe state membre din 
zona în care intenţionează să comercializeze 
respectivele produse fitosanitare.

Or. de

Justification

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every 
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
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the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the 
zone. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 328
Articolul 32 alineatul (1)

(1) Persoanele care doresc să introducă pe 
piaţă produse fitosanitare trebuie să solicite 
o autorizaţie, personal sau prin reprezentare, 
în fiecare stat membru în care intenţionează 
să comercializeze respectivele produse 
fitosanitare.

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

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 329
Articolul 32 alineatul (2)

(2) Cererea cuprinde următoarele: (2) Cererea cuprinde următoarele:
(a) lista zonelor şi statelor membre în care 
solicitantul a depus cereri;

(a) lista zonelor în care solicitantul a depus 
cereri;

(b) o propunere referitoare la statul membru 
care, în opinia solicitantului, ar trebui să 
examineze cererea în zonele vizate;

(b) o propunere referitoare la statul membru 
care, în opinia solicitantului, ar trebui să ia 
iniţiativa examinării cererii în zonele 
vizate;

(c) copii legalizate ale tuturor autorizaţiilor 
deja obţinute pentru respectivul produs 
fitosanitar într-un stat membru.

(c) copii legalizate ale tuturor autorizaţiilor 
deja obţinute pentru respectivul produs 
fitosanitar într-un stat membru.

Or. de



AM\672288RO.doc 39/130 PE 390.442v01-00

RO

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 330
Articolul 32 alineatul (5) al doilea paragraf

La cerere, solicitanţii vor pune la dispoziţia 
statului membru eşantioane de produs 
fitosanitar şi normele analitice pentru 
determinarea componentelor sale.

La cerere, solicitanţii pun la dispoziţia 
statelor membre implicate în evaluare 
eşantioane de produs fitosanitar şi normele 
analitice pentru determinarea componentelor 
sale.

Or. de

Amendament depus de Christa Klaß şi Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 331
Articolul 34

Dacă nici un alt stat membru din aceeaşi 
zonă nu consimte să examineze cererea, 
aceasta este examinată de statul membru 
propus de solicitant. Statul membru care 
examinează cererea informează solicitantul 
despre aceasta.

Cererea este examinată de statul membru 
propus de solicitant, cu implicarea 
obligatorie a tuturor statelor membre dintr-
o zonă.

La solicitarea statului membru care 
examinează cererea, celelalte state membre 
din zonă în care aceasta a fost prezentată 
colaborează în vederea repartizării 
echitabile a sarcinilor.

În acest sens, se iau măsuri în vederea 
repartizării cât mai echitabile posibil a 
sarcinilor.

Celelalte state membre din zonă, în care a 
fost depusă cererea, se abţin de la a se 
pronunţa asupra dosarului în curs de 
evaluare în statul membru care examinează 
cererea.

Or. de

Justification

The stated aim of the revised procedure for the authorisation of plant protection products is 
the introduction of zonal authorisation as a step towards harmonisation at European level. 
On that basis, it is essential that the rapporteur Member State should involve the other 
Member States in the zone in question in all stages of the examination and assessment 
process, thereby ensuring that, after examination, the product can be granted authorisation 
throughout the zone as well. 
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Amendament depus de Anja Weisgerber şi Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 332
Articolul 34

Dacă nici un alt stat membru din aceeaşi 
zonă nu consimte să examineze cererea, 
aceasta este examinată de statul membru 
propus de solicitant. Statul membru care 
examinează cererea informează solicitantul 
despre aceasta.

Dacă niciun alt stat membru din aceeaşi 
zonă nu consimte să examineze cererea, 
aceasta este examinată de statul membru 
propus de solicitant, cu implicarea tuturor 
statelor membre dintr-o zonă. Statul 
membru care examinează cererea 
informează solicitantul despre aceasta.

La solicitarea statului membru care 
examinează cererea, celelalte state membre 
din zonă în care aceasta a fost prezentată
colaborează în vederea repartizării echitabile 
a sarcinilor.

La solicitarea statului membru care 
examinează cererea, toate statele membre 
din zonă colaborează în vederea repartizării 
cât mai echitabile posibil a sarcinilor.

Celelalte state membre din zonă, în care a 
fost depusă cererea, se abţin de la a se 
pronunţa asupra dosarului în curs de 
evaluare în statul membru care examinează 
cererea.

Or. de

Justification

The stated aim of the revised procedure for the authorisation of plant protection products is 
the introduction of zonal authorisation as a step towards harmonisation at European level. 
On that basis, it is essential that the rapporteur Member State should involve the other 
Member States in the zone in question in all stages of the examination and assessment 
process, thereby ensuring that, after examination, the product can be granted authorisation 
throughout the zone as well. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 333
Articolul 34 alineatul (1)

Dacă nici un alt stat membru din aceeaşi 
zonă nu consimte să examineze cererea,
aceasta este examinată de statul membru 
propus de solicitant. Statul membru care 
examinează cererea informează solicitantul 

Cererea este examinată de statul membru 
propus de solicitant. Un alt stat membru din 
aceeaşi zonă poate consimţi să examineze 
cererea, cu condiţia ca solicitantul să-şi dea 
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despre aceasta. acordul.

Or. de

Justification

The application must be examined either by the Member State proposed by the applicant or -
by agreement with the applicant - by another Member State which offers to do so. This 
procedure makes for clarity and has in the past demonstrated, in particular, its efficiency, 
since it makes the best possible use of the Member States’ specialist knowledge.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 334
Articolul 34 primul paragraf

Dacă nici un alt stat membru din aceeaşi 
zonă nu consimte să examineze cererea, 
aceasta este examinată de statul membru 
propus de solicitant. Statul membru care 
examinează cererea informează solicitantul 
despre aceasta.

Dacă niciun alt stat membru din aceeaşi 
zonă nu consimte să examineze cererea, 
aceasta este examinată de statul membru 
propus de solicitant. Statul membru care 
examinează cererea informează solicitantul 
şi celelalte state membre din zonă despre 
aceasta.

Or. el

Justification

If the choice of zones is adopted, the rapporteur Member State should inform all the Member 
States in the zone.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 335
Articolul 34 paragraful (3a) (nou)

(3a) Statele membre din zonă pot adopta, 
după consultarea Comisiei, norme de 
aplicare a alineatului (1).

Or. el

Justification

Member States should retain the right to a certain degree of flexibility, with the assent of the 
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Commission.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 336
Articolul 35 alineatul (1) primul şi al doilea paragraf

(1) Statul membru care examinează cererea 
efectuează o evaluare independentă, 
obiectivă şi transparentă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale. 

(1) Statul membru care examinează cererea 
efectuează o evaluare independentă, 
obiectivă şi transparentă, în lumina 
orientărilor şi cerinţelor ştiinţifice şi tehnice 
admise existente în momentul depunerii 
cererii, fără a aduce atingere articolului 21.

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.

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 
realiste de aplicare, satisface cerinţele 
prevăzute la articolul 29, precum şi pentru a 
determina consecinţele folosirii sale în 
condiţiile autorizate.

Or. en

Justification

The investment in placing new products on the market is substantial, especially for SMEs, and 
a predictable decision making system is required to give certainty to the investing companies. 
Changing the rules after the time of application is inappropriate and discourages investment 
by companies. The proposed wording in the second part  ensures legal certainty in case of 
legal disputes. Realistic conditions can be evaluated and measured and can allow courts to 
rule on the basis of measurable facts.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 337
Articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf

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 

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 
realiste de aplicare, satisface cerinţele 



AM\672288RO.doc 43/130 PE 390.442v01-00

RO

cerinţele prevăzute la articolul 29, precum şi 
pentru a determina consecinţele folosirii sale 
în condiţiile autorizate.

prevăzute la articolul 29, precum şi pentru a 
determina consecinţele folosirii sale în 
condiţiile autorizate.

Or. en

Justification

All decisions should be based on realistic conditions of use to ensure legal certainty in case of 
legal disputes. Realistic conditions can be evaluated and measured and can eventually allow 
courts to rule on the basis of measurable facts that leave no doubt. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 338
Articolul 35 alineatul (1) al treilea paragraf

Statul membru care examinează cererea va 
pune evaluarea sa la dispoziţia celorlalte 
state membre aflate în zona în care a fost 
formulată cererea.

Statul membru care examinează cererea 
pune evaluarea sa la dispoziţia celorlalte 
state membre.

Or. de

Justification

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. Changes should therefore also be made to the text.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 339
Articolul 35 alineatul (1) al treilea paragraf

Statul membru care examinează cererea va 
pune evaluarea sa la dispoziţia celorlalte 
state membre aflate în zona în care a fost 
formulată cererea.

Statul membru care examinează cererea 
pune evaluarea sa la dispoziţia celorlalte 
state membre în care a fost formulată 
cererea.

Or. nl

Justification

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones.
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 340
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 
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.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 30 şi 
31, în cazul în care un produs fitosanitar a 
fost deja autorizat într-un stat membru, 
celelalte state membre decid dacă şi în ce 
condiţii vor autoriza produsul fitosanitar în 
cauză în termen de 180 de zile de la 
primirea unei cereri în acest sens.

Or. en

Justification

Following the rapporteur amendment 86, the division into authorization zones is not 
appropriate as conditions in the proposed zones are often incomparable. Authorizations 
should be granted only at Member State level but notified to other Member States. Within a 
reasonable time period of 180 days, notified Member States should be obliged to confirm, 
reject or restrict the authorization pursuant their specific national situation. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 341
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 
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.

(2) Statele membre dintr-o zonă acordă sau, 
respectiv, refuză autorizaţiile pe baza 
concluziilor evaluării efectuate de statul 
membru care examinează cererea, în 
conformitate cu prevederile articolelor 30 şi 
31. Statele membre dintr-o zonă 
autorizează, dacă este posibil, respectivul 
produs fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi 
statul membru care a examinat cererea, 
inclusiv clasificarea în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE, cu excepţia cazurilor 
în care trebuie luate în considerare condiţii 
de utilizare diferite, deşi este necesar să se 
acorde atenţia cuvenită condiţiilor specifice 
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privind agricultura, sănătatea plantelor sau 
mediul.

Or. de

Justification

The aim of the revised regulation is to introduce zonal authorisation as a step towards the 
harmonisation of authorisation at European level. Accordingly, on the basis of the 
examination and assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other 
Member States involved, the Member States in the zone in question must authorise the plant 
protection product under the same conditions, provided that there is no need to take account 
of differing, specifically national requirements. 

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 342
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 
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. 

(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 
31. Statele membre autorizează respectivul 
produs fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi 
statul membru care a examinat cererea, cu 
excepţia cazurilor în care condiţiile 
agricole şi de mediu variază semnificativ şi 
necesită o evaluare suplimentară.

Or. en

Justification

Member States should be allowed to take into account relevant local concerns when 
approving products. The notifier should be responsible for the classification and not the 
Zonal Rapporteur Member State – as this would lead to considerable delays and possibly to 
different classification between zones.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 343
Articolul 35 alineatul (2)
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(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 
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.

(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 
31. Statele membre autorizează respectivul 
produs fitosanitar în aceleaşi condiţii, 
inclusiv clasificarea în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE. 

Or. de

Justification

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. Changes should therefore also be made to the text.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 344
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 
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.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolelor 30 şi 31, în cazul în care un 
produs fitosanitar a fost deja autorizat într-
un stat membru, alte state membre trebuie 
să decidă dacă vor autoriza produsul 
fitosanitar în cauză în termen de 90 de zile 
de la primirea unei cereri în acest sens.

Or. de

Amendament depus de Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz şi Anja Weisgerber

Amendamentul 345
Articolul 35 alineatul (2)

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

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

conformitate cu prevederile articolelor 30 şi 
31. Statele membre dintr-o zonă autorizează 
respectivul produs fitosanitar în aceleaşi 
condiţii ca şi statul membru care a examinat 
cererea, inclusiv clasificarea în conformitate 
cu Directiva 1999/45/CE.

Or. de

Justification

The aim of the revised regulation is to introduce zonal authorisation as a step towards the 
harmonisation of authorisation at European level. Accordingly, on the basis of the 
examination and assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other 
Member States involved, the Member States in the zone in question must authorise the plant 
protection product under the same conditions, provided that there is no need to take account 
of differing, specifically national requirements. 

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 346
Articolul 35 alineatul (3)

(3) Prin derogare de la alineatul (2) şi 
făcând obiectul legislaţiei comunitare, pot 
fi impuse condiţii suplimentare, în 
conformitate cu cerinţele articolului 30 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 347
Articolul 35 alineatul (3)

(3) Prin derogare de la alineatul (2) şi 
făcând obiectul legislaţiei comunitare, pot 
fi impuse condiţii suplimentare, în 
conformitate cu cerinţele articolului 30 
alineatul (3).

(3) În cazul în care un stat membru doreşte 
să autorizeze respectivul produs fitosanitar 
în alte condiţii de utilizare decât cele 
impuse de statul membru care examinează 
cererea, acesta informează imediat Comisia 
cu privire la aceste condiţii şi prezintă 
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informaţii cuprinzătoare privind motivele 
care au stat la baza acestei derogări.
Comisia revizuieşte autorizaţia acordată de 
statul membru în cauză. În cazul în care 
constată că nu există motive plauzibile 
pentru această derogare, Comisia invită 
respectivul stat membru să autorizeze 
produsul fitosanitar în aceleaşi condiţii ca 
şi statul membru de referinţă.

Or. de

Justification

The aim of the revised regulation is to introduce zonal authorisation as a step towards the 
harmonisation of authorisation at European level. Accordingly, on the basis of the 
examination and assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other 
Member States involved, the Member States in the zone in question must authorise the plant 
protection product under the same conditions, provided that there is no need to take account 
of differing, specifically national requirements.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 348
Articolul 37 alineatul (4)

(4) Dacă statele membre în cauză nu ajung la 
un acord în termen de 90 de zile, statul 
membru care examinează cererea de 
autorizare înaintează dosarul la Comisie. 
Decizia privind îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera 
(b) se adoptă în conformitate cu procedura 
articolul indicată la articolul 76 alineatul (2). 
Termenul de 90 de zile curge de la data la 
care statul membru care examinează cererea 
de autorizare informează statul membru 
raportor că nu îi împărtăşeşte concluziile, în 
conformitate cu alineatul (3).

(4) Dacă statele membre în cauză nu ajung la 
un acord în termen de 180 de zile, statul 
membru care examinează cererea de 
autorizare înaintează dosarul la Comisie.
Decizia privind îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera 
(b) se adoptă în conformitate cu procedura 
articolul indicată la articolul 76 alineatul (2).
Termenul de 180 de zile curge de la data la 
care statul membru care examinează cererea 
de autorizare informează statul membru 
raportor că nu îi împărtăşeşte concluziile, în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justification

We need to secure the fastest possible authorisation procedure compatible with a high 
protection of human health and the environment. This means however, that if Member States 
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shall take full account of the relevant and specific circumstances within their territory before 
authorising or refusing to authorise a product authorised in another Member State - rather 
than automatically approve the authorisation from another Member State - 90 days is 
inadequate. 

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa Klaß

Amendamentul 349
Articolul 38 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)

În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia
prezintă o propunere de introducere a unui 
format standardizat pentru documentaţia 
prevăzută la literele (a) - (c).

Or. en

Justification

A system of work sharing should be put in place to facilitate the decision making process of 
Member States that authorise the same product within the EU.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 350
Articolul 38 alineatul (2)

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

(2) Pentru a facilita procesul decizional 
descris la articolul 35 alineatul (2), statele 
membre care au acordat autorizaţia pun, 
fără întârziere, la dispoziţia celorlalte state 
membre şi a Comisiei un dosar cuprinzând 
documentaţia menţionată la alineatul (1) 
literele (a) - (c) al prezentului articol.

Or. en

Justification

A system of work sharing should be put in place to facilitate the decision making process of 
Member States that authorise the same product within the EU.
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Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 351
Articolul 38 alineatul (2a) (nou)

(2a) În termen de 12 săptămâni de la 
pronunţarea unei decizii de autorizare a 
unui produs fitosanitar, statele membre 
pun la dispoziţie pe un site internet public o 
evidenţă a deciziei administrative, în 
conformitate cu alineatul (1) litera (c).

Or. en

Justification

A system of work sharing should be put in place to facilitate the decision making process of 
Member States that authorise the same product within the EU.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij şi Esther De Lange

Amendamentul 352
Articolul 39 alineatul (1)

(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 
subsecţiune, în următoarele cazuri: 

(1) Deţinătorul unei autorizaţii sau un 
reprezentant al acestuia 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 
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.
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Or. en

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.

Amendament depus de Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz şi Anja Weisgerber

Amendamentul 353
Articolul 39 alineatul (1)

(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 subsecţiune, în următoarele 
cazuri:

(1) Autorizaţia aceluiaşi produs fitosanitar, 
în aceleaşi condiţii de utilizare, este 
acordată în următoarele cazuri în toate 
statele membre din zona vizată, în cazul în 
care:

(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, 
indiferent de zona căreia îi aparţine statul 
membru de referinţă.

Or. de

Justification

The division of the EU into three zones must be seen as a significant step towards European 
harmonisation of authorisation procedures for plant protection products. The amendment 
makes clear that, following examination of the product by the rapporteur Member State, 
involving all other Member States in a zone, the product must then be authorised in all the 
Member States in the zone. However, the division of the EU into three zones does not rule out 
the need for mutual recognition of authorisation to take account of comparable cultivation 
and climatic conditions in areas where zones border on one another.
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Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 354
Articolul 39 alineatul (1) litera (b)

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

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

Or. en

Justification

Mutual recognition irrespective of zones should be extended to seed treatment.  Seed 
treatment is a small and innovative market, dominated by small and medium-sized companies. 
The administrative costs associated with authorisation should be reduced to encourage use of 
an innovative technology and products, which usually involve far lesser amounts of PPP than 
on-field treatment.  Member States should be allowed to apply mutual recognition in different 
zones on a voluntary basis, particularly where conditions are similar.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 355
Articolul 39 alineatul (1) litera (b)

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

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

Or. nl

Justification

Harmonisation of seed treatment is important. Any treating of seed with plant protection 
products means a considerable reduction in field use of plant protection products at a later 
stage.
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Amendament depus de Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß 
şi Marianne Thyssen 

Amendamentul 356
Articolul 39 alineatul (1) litera (ba) (nouă)

(ba) în baza unui acord voluntar între state 
membre din zone diferite, care prezintă 
condiţii agricole, fitosanitare sau de mediu 
similare, în special condiţii climatice 
relevante pentru utilizarea produsului.

Or. en

Justification

Mutual recognition irrespective of zones should be extended to seed treatment.  Seed 
treatment is a small and innovative market, dominated by small and medium-sized companies.  
The administrative costs associated with authorisation should be reduced to encourage use of 
an innovative technology and products, which usually involve far lesser amounts of PPP than 
on-field treatment. Member States should be allowed to apply mutual recognition in different 
zones on a voluntary basis, particularly where conditions are similar.

Amendament depus de Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges şi Karl-
Heinz Florenz

Amendamentul 357
Articolul 39 alineatul (1) litera (ba) (nouă) 

(ba) produsele autorizate într-o zonă sunt 
supuse numai unei revizuiri a condiţiilor 
agricole, climatice şi de mediu în vederea 
autorizării în altă zonă. 

Or. en

Amendament depus de Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Amendamentul 358
Articolul 39 alineatul (2)

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

(2) Deţinătorul unei autorizaţii poate 
solicita autorizarea aceluiaşi produs 
fitosanitar şi pentru aceeaşi utilizare într-
un stat membru din altă zonă pe baza 
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recunoaşterii reciproce.

Or. de

Justification

The division of the EU into three zones must be seen as a significant step towards European 
harmonisation of authorisation procedures for plant protection products. The amendment 
makes clear that, following examination of the product by the rapporteur Member State, 
involving all other Member States in a zone, the product must then be authorised in all the 
Member States in the zone. However, the division of the EU into three zones does not rule out 
the need for mutual recognition of authorisation to take account of comparable cultivation 
and climatic conditions in areas where zones border on one another.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij şi Esther De Lange

Amendamentul 359
Articolul 39 alineatul (2)

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

eliminat

Or. en

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.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß şi Erna Hennicot-
Schoepges

Amendamentul 360
Articolul 40

(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) Statele membre dintr-o zonă autorizează 
respectivul produs fitosanitar în aceleaşi 
condiţii ca şi statul membru de referinţă, 
inclusiv clasificarea în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) şi (2) În cazul în care un stat membru, prin 
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făcând obiectul legislaţiei comunitare, pot fi 
impuse condiţii suplimentare, în 
conformitate cu cerinţele articolului 30 
alineatul (3).

derogare de la alineatul (1) şi sub rezerva
legislaţiei comunitare, impune condiţii 
suplimentare în ceea ce priveşte cerinţele 
articolului 30 alineatul (3), acesta 
informează imediat Comisia cu privire la 
aceste condiţii şi prezintă informaţii 
cuprinzătoare privind motivele care au stat 
la baza acestei derogări.

Comisia revizuieşte autorizaţia acordată de 
statul membru în cauză. În cazul în care 
constată că nu există motive plauzibile 
pentru această derogare, Comisia invită 
respectivul stat membru să autorizeze 
produsul fitosanitar în aceleaşi condiţii ca 
şi statul membru de referinţă.

Or. de

Justification

The aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation 
procedures at European level. Accordingly, it is essential, on the basis of the examination and 
assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other Member States 
involved, that the Member States in the zone in question should grant authorisation for the 
plant protection product under the same conditions. Should a Member State nevertheless 
derogate from the conditions on plausible grounds, the Commission shall carry out a review.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 361
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) O autorizaţie acordată în temeiul 
articolului 39 este valabilă în întreaga zonă.

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 362
Articolul 40 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statul membru acordă autorizaţia în 
condiţii relevante pentru statul membru 
respectiv sau refuză acordarea autorizaţiei 
în cazul în care pe teritoriul său nu sunt 
respectate dispoziţiile articolului 29.

Or. en

Justification

In line with the rapporteur's report the principle of mutual recognition must leave room for 
Member States to decide whether an authorisation should be granted on the basis of the 
country specific conditions. In order to make the legislation as clear as possible this should 
be stated  in the relevant article 40 which concerns authorisation under the heading of mutual 
recognition.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 363
Articolul 40 alineatul (2a) (nou)

(2a) Autorizaţia poate face obiectul unor 
dispoziţii care rezultă în urma aplicării 
altor măsuri în conformitate cu dreptul 
comunitar în ceea ce priveşte condiţiile de 
distribuire şi de utilizare a produselor 
fitosanitare menite să protejeze sănătatea 
distribuitorilor, utilizatorilor şi lucrătorilor 
implicaţi. Această procedură de 
recunoaştere reciprocă nu aduce atingere 
măsurilor adoptate de statele membre în 
conformitate cu dreptul comunitar în 
vederea protejării sănătăţii lucrătorilor.

Or. en
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Justification

The amendment replace the ‘zoning system’ as laid down in the Commission proposal and 
will give more discretion to Member States without incurring in unnecessary duplication of 
work and a slower decision making process.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 364
Articolul 40 alineatul (2b) (nou)

(2b) Autorizaţia poate face obiectul unor 
cerinţe suplimentare de utilizare atunci 
când condiţiile agricole, fitosanitare şi de 
mediu relevante (inclusiv climatice) din 
statul membru fac ca aceste cerinţe de 
utilizare să devină necesare pentru 
respectarea articolului 29. Aceste cerinţe de 
utilizare se referă în orice caz la:
- doza pe hectar la fiecare aplicare;
- perioada dintre ultima aplicare şi recoltă;
- numărul de aplicări pe an;
- justificarea pulverizării;
- gradul de periculozitate/risc pentru 
sănătatea omului (efecte cumulative);
- protecţia apelor subterane şi a 
biodiversităţii.

Or. en

Justification

The amendment replace the ‘zoning system’ as laid down in the Commission proposal and 
will give more discretion to Member States without incurring in unnecessary duplication of 
work and a slower decision making process.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 365
Articolul 41 alineatul (2)

(2) Statul membru în care se depune o cerere (2) Statul membru în care se depune o cerere 
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în conformitate cu articolul 39 adoptă o 
hotărâre în legătură cu aceasta în termen de 
90 de zile.

în conformitate cu articolul 39 adoptă o 
hotărâre în legătură cu aceasta în termen de 
180 de zile.

Or. en

Justification

We need to secure the fastest possible authorisation procedure compatible with a high 
protection of human health and the environment. This means however, that if Member States 
shall take full account of the relevant and specific circumstances within their territory before 
authorising or refusing to authorise a product authorised in another Member State - rather 
than automatically approve the authorisation from another Member State - 90 days is 
inadequate. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 366
Articolul 42 alineatul (3) litera (a)

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

(a) orice informaţii noi menţionate în 
regulamentul de reînnoire prevăzut la 
articolul 20 sau solicitate în urma 
modificărilor aduse cerinţelor documentare 
sau criteriilor;

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 367
Articolul 42 alineatul (3) litera (b)

(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;
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Or. en

Justification

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

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 368
Articolul 43 alineatul (2) primul paragraf

(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) Dacă un stat membru intenţionează să 
anuleze sau să amendeze o autorizaţie, 
acesta informează titularul autorizaţiei şi 
celelalte state membre din zonă şi le oferă 
posibilitatea de a formula observaţii.

Or. el

Justification

Τhe Member States in the zone should be informed immediately of any amendment to or 
withdrawal of authorisation.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 369
Articolul 45 alineatul (2)

În cazul în care motivele anulării, amendării 
sau nereînnoirii autorizaţiei o permit, 
perioadele de graţie acordate pentru 
epuizarea stocurilor de produs fitosanitar în 
cauză trebuie stabilite astfel încât să nu 
interfereze cu perioada normală de 
utilizare a acestuia.

În cazul în care motivele anulării, amendării 
sau nereînnoirii autorizaţiei nu se referă la 
protecţia sănătăţii umane şi animale şi a 
mediului, perioadele de graţie acordate 
pentru epuizarea stocurilor de produs 
fitosanitar în cauză se acordă pentru o 
perioadă de cel mult un an. În cazul în care 
motivele anulării, amendării sau 
nereînnoirii autorizaţiei se referă la 
protecţia sănătăţii umane şi animale şi a 
mediului, nu se prevede o perioadă pentru 
epuizarea stocurilor de pesticide în cauză, 
iar comercializarea şi utilizarea produselor 
respective încetează imediat.
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Or. en

Justification

Where the reasons for withdrawal, amendment or not renewing the authorization are related 
to the protection of human and animal health and the environment then the sale and use of 
such pesticides should cease with immediate effect.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 370
Articolul 45 alineatul (2)

În cazul în care motivele anulării, amendării 
sau nereînnoirii autorizaţiei o permit, 
perioadele de graţie acordate pentru 
epuizarea stocurilor de produs fitosanitar în 
cauză trebuie stabilite astfel încât să nu 
interfereze cu perioada normală de 
utilizare a acestuia.

În cazul în care motivele anulării, amendării 
sau nereînnoirii autorizaţiei nu se referă la 
protecţia sănătăţii umane şi animale şi a 
mediului, perioadele de graţie acordate 
pentru epuizarea stocurilor de produs 
fitosanitar în cauză se acordă pentru o 
perioadă de cel mult un sezon. În cazul în 
care motivele anulării, amendării sau 
nereînnoirii autorizaţiei se referă la 
protecţia sănătăţii umane şi animale şi a 
mediului, nu se prevede o perioadă pentru 
epuizarea stocurilor de produse fitosanitare 
în cauză, iar comercializarea şi utilizarea 
produselor respective încetează imediat 
după adoptarea deciziei de nereînnoire sau 
anulare.

Or. en

Justification

Where the reasons for withdrawal, amendment or not renewing the authorization are related 
to the protection of human and animal health and the environment then the sale and use of 
such pesticides should cease with immediate effect.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 371
Articolul 45a (nou)

Articolul 45a
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Eliminarea şi distrugerea produselor 
fitosanitare neautorizate

Fără a aduce atingere articolului 45, 
stocurile de produse fitosanitare 
neautorizate sunt eliminate şi distruse în 
condiţii de siguranţă şi sub 
responsabilitatea fostului titular al 
autorizaţiei. 

Or. en

Justification

Stocks of obsolete pesticides pose serious hazards to human health and the environment in 
many member states and third countries. The producers shall be required to assure safe 
disposal and destruction of these hazardous substances. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 372
Articolul 45b (nou)

Articolul 45b
Importuri

Materialele sau articolele nealimentare 
importate nu conţin reziduuri de substanţe 
active care nu au fost aprobate în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament.

Or. en

Justification

In order both to protect human health and the competitiveness of the European industry, 
imported non-food materials or articles should not contain active substances that have not 
been approved in the EU.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 373
Articolul 46 alineatul (1) litera (aa) (nouă)
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(aa) substanţele active cu periculozitate 
redusă conţinute de acesta nu au efecte 
nocive asupra oamenilor, animalelor sau 
mediului;

Or. en

Justification

To clarify that only products containing active substances that have no adverse effect on 
humans, animals or the environment can be considered as low-risk active substances.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 374
Articolul 46 alineatul (3) al doilea paragraf

În cazul în care un alt stat membru din zonă
a autorizat deja respectivul produs fitosanitar 
cu periculozitate redusă, termenul este de 60 
de zile.

În cazul în care un alt stat membru a 
autorizat deja respectivul produs fitosanitar 
cu periculozitate redusă, termenul este de 60 
de zile.

Or. nl

Justification

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 375
Articolul 46 alineatul (3) al treilea paragraf

În cazul în care statul membru are nevoie de 
informaţii suplimentare, acesta îi fixează 
solicitantului un termen până la care trebuie 
să le furnizeze. În astfel de cazuri, perioada 
de 90 de zile se prelungeşte cu termenul 
suplimentar acordat de statul membru.

În cazul în care statul membru are nevoie de 
informaţii suplimentare, acesta îi fixează 
solicitantului un termen până la care trebuie 
să le furnizeze. În astfel de cazuri, perioada 
de 90 de zile se prelungeşte cu termenul 
suplimentar acordat de statul membru. 
Perioada totală nu poate depăşi patru luni.

Or. el
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Justification

Clear time limits must be set for all measures under the Regulation.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 376
Articolul 48 alineatul (1) teza introductivă

(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 care fie conţin substanţe 
susceptibile de înlocuire, fie prezintă un risc 
mai ridicat în cazul în care o evaluare 
comparativă a pericolelor şi avantajelor, în 
conformitate cu anexa IV, indică faptul că:

Or. en

Justification

Even with a list of active substance candidates for substitution and a negative list of the most 
problematic co-formulants there can still be big differences in the risks of the different 
products based on their use. The proposed amendment provides the possibility also to make a 
comparative assessment for products not containing active substances which are candidates 
for substitution based on the specific risk assessment for that product. The proposal broadens 
the scope of the comparative assessment from products containing the specific active 
substances on the candidate list to all products containing any active substance.

Amendament depus de Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Amendamentul 377
Articolul 48 alineatul (1) litera (b)

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

eliminat

Or. en

Justification

Point b) is unnecessary because comparative assessment already takes into consideration 
risks and benefits. This amendment introduces three new dimensions to the substitution 
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principle introducing the concept that methods and practises of crop management and pest 
prevention must also be taken into consideration into the substitution scenario.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 378
Articolul 48 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)

Întrucât statele membre nu autorizează 
niciun produs fitosanitar în cazul în care o 
evaluare comparativă indică existenţa unor 
alternative mai sigure, în cadrul evaluării 
comparative şi înlocuirii se acordă 
prioritate substanţelor susceptibile de 
înlocuire.

Or. en

Justification

Although all products might be liable for substitution, Member States have limited resources 
and therefore priority in comparative assessment and substitution shall be given to candidates 
for substitution.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 379
Articolul 48 alineatul (3)

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

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

În funcţie de rezultate evaluării
comparative, statele membre menţin, retrag 
sau modifică autorizaţia.

În funcţie de rezultatele primei evaluări
comparative, statele membre menţin, retrag 
sau modifică autorizaţia. După cea de-a 
doua evaluare comparativă, statele membre 
retrag autorizaţia.

Or. en

Justification

Candidates for substitution should not be allowed on the market indefinitely but should be 
removed after the second comparative assessment.
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 380
Articolul 48 alineatul (3)

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

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

În funcţie de rezultate evaluării comparative, 
statele membre menţin, retrag sau modifică 
autorizaţia.

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

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 381
Articolul 48 alineatul (4)

(4) În cazul în care un stat membru hotărăşte 
să retragă sau să amendeze o autorizaţie în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3), retragerea sau modificările produc efecte 
după patru ani de la respectiva decizie a 
statului membru, sau la finele perioadei 
pentru care a fost aprobată substanţa 
susceptibilă de înlocuire, dacă aceasta din 
urmă ia sfârşit mai devreme.

(4) În cazul în care statul membru raportor
hotărăşte să retragă sau să modifice o 
autorizaţie în conformitate cu dispoziţiile de 
la alineatul (3), retragerea sau modificările 
produc efecte după patru ani de la respectiva 
decizie a statului membru sau la finele 
perioadei pentru care a fost aprobată 
substanţa susceptibilă de înlocuire, dacă 
aceasta din urmă ia sfârşit mai devreme.

Or. de

Justification

The Member State in which the authorisation procedure was conducted should also remain 
responsible for authorisation. 
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 382
Articolul 49 alineatul (1)

(1) În sensul prezentului articol, prin 
aplicaţie minoră a unui produs fitosanitar 
într-un anumit stat membru se înţelege 
utilizarea respectivului produs la o cultură 
care nu este larg răspândită în acel stat 
membru, sau la o cultură larg răspândită, 
pentru a face faţă unei necesităţi cu caracter 
de excepţie. 

(1) În sensul prezentului articol, prin 
aplicaţie minoră a unui produs fitosanitar 
într-un anumit stat membru se înţelege 
utilizarea respectivului produs la o cultură 
care nu este larg răspândită în acel stat 
membru sau la o cultură larg răspândită, 
pentru a face faţă unei necesităţi specifice 
sau limitate sau pentru tratamente ce 
prezintă un interes economic limitat pentru 
titularul autorizaţiei, inclusiv tratarea 
seminţelor. 

Or. nl

Justification

Harmonisation of seed treatment is important. Any treating of seed with plant protection 
products means a considerable reduction in field use of plant protection products at a later 
stage. This sector must be protected.

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 383
Articolul 49 alineatul (1)

(1) În sensul prezentului articol, prin 
aplicaţie minoră a unui produs fitosanitar 
într-un anumit stat membru se înţelege 
utilizarea respectivului produs la o cultură 
care nu este larg răspândită în acel stat 
membru, sau la o cultură larg răspândită, 
pentru a face faţă unei necesităţi cu caracter 
de excepţie. 

(1) În sensul prezentului articol, prin 
aplicaţie minoră a unui produs fitosanitar 
într-un anumit stat membru se înţelege 
utilizarea respectivului produs la o cultură 
care nu este larg răspândită în acel stat 
membru sau la o cultură larg răspândită, 
pentru a face faţă unei necesităţi specifice 
sau limitate sau pentru un tratament ce 
prezintă un interes economic limitat pentru 
titularul autorizaţiei, inclusiv tratarea 
seminţelor.

Or. en

Justification

The definition of minor uses should be clarified to also include seed treatment.
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Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 384
Articolul 49 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre pot institui măsuri 
concrete pentru a facilita depunerea 
cererilor privind prelungirea autorizaţiei 
pentru aplicaţii minore.

Or. el

Justificare

Simplification of bureaucracy and encouragement of those concerned to employ plant 
protection products for minor uses will resolve numerous problems in relation to certain 
crops.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 385
Articolul 49 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre pot institui măsuri 
speciale pentru a facilita depunerea 
cererilor privind prelungirea autorizaţiei cu 
privire la aplicaţii minore.

Or. el

Justificare

Since authorisation holders derive no particular financial interest from minor uses, it 
would be useful  to simplify the related procedures more in order to support such uses.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 386
Articolul 49 alineatul (3) litera (d)

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

(d) persoanele sau organele la care se referă 
alineatul (2) au depus documente şi 
informaţii în sprijinul cererii de prelungire. 
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Studiile necesare în vederea stabilirii 
nivelurilor maxime de reziduuri pot fi 
realizate de către institute ştiinţifice sau 
organe oficiale.

Or. es

Justificare

The cost of scientific studies constitutes a very serious obstacle to the development of minor 
uses. The amendment is intended to offer solutions that are more viable from an economic 
point of view.

Amendament depus de Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Amendamentul 387
Articolul 49 alineatul (3a) (nou)

(3a) Criteriile de autorizare a aplicaţiilor 
minore permit extrapolarea datelor 
obţinute pentru alte culturi similare din 
punct de vedere botanic şi agronomic.

Or. es

Justificare

When crops are as closely similar as, for example, the cherry and the sloe, the data obtained 
for the first authorisation should be extrapolated to enable minor uses to be authorised as 
well.

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 388
Articolul 49 alineatul (5) al doilea paragraf

În caz de refuz din partea titularului 
autorizaţiei, statele membre se asigură că 
utilizatorii sunt informaţi pe deplin şi în 
mod specific în ceea ce priveşte 
instrucţiunile de utilizare, prin intermediul 
unei publicaţii sau al unui site Internet 
oficial.

Eticheta indică faptul că acest tip de 
utilizări nu au fost evaluate din punct de 
vedere al eficacităţii sau al fitotoxicităţii. 
Fără a se aduce atingere articolului 70, 
titularul autorizaţiei nu este răspunzător 
pentru pierderile înregistrate ca urmare a 
utilizării în condiţiile prelungirii 
autorizaţiei.
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Or. en

Justificare

Authorisation holders could not be held liable for adverse effects of extensions of use, but 
authorisation holders still remain concerned on this point.  This amendment would make 
clear that they would incur no liability, and hence remove the need for alternative publicity 
should they refuse to add extensions of use to the label. A definition is needed for enforcement 
purposes.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 389
Articolul 49 alineatul (5) al doilea paragraf

În caz de refuz din partea titularului 
autorizaţiei, statele membre se asigură că 
utilizatorii sunt informaţi pe deplin şi în mod 
specific în ceea ce priveşte instrucţiunile de 
utilizare, prin intermediul unei publicaţii sau 
al unui site internet oficial.

În caz de refuz din partea titularului 
autorizaţiei, statele membre se asigură că 
utilizatorii sunt informaţi pe deplin şi în mod 
specific în ceea ce priveşte instrucţiunile de 
utilizare, prin intermediul unei publicaţii sau 
al unui site internet oficial. Furnizarea 
acestor informaţii îl exonerează pe titularul 
autorizaţiei de orice răspundere în 
contextul prelungirii autorizaţiei pentru 
aplicaţii minore.

Or. de

Justificare

The liability of an undertaking must be restricted to the authorisation for which it itself has 
applied. The undertaking has compiled solely for that authorisation procedure the data 
required to assess whether its product can be used safely. If a Member State itself grants an 
extension of an authorisation without an undertaking submitting any application to that effect, 
the undertaking cannot be made liable for the extended use.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz şi Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 390
Articolul 49a (nou)

Articolul 49a
Importurile paralele
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(1) Înainte de a introduce un produs 
fitosanitar pe piaţa unui stat membru 
conform normelor privind importurile 
paralele, un importator trebuie să solicite 
eliberarea unui certificat de identitate de 
către autoritatea competentă a statului 
membru respectiv.
(2) În termen de 45 de zile de la primirea 
solicitării, autoritatea competentă din statul 
membru desemnat decide să acorde sau nu 
certificatul de identitate pe baza criteriilor 
stabilite în articolul 3 alineatul (9b). 
(3) Un importator căruia i s-a eliberat un 
certificat de identitate este scutit de 
obligaţia de a furniza un dosar de 
înregistrare corespunzător produsului 
fitosanitar importat, cu excepţia cazului în 
care există:
(a) dovada autorizării produsului respectiv, 
în conformitate cu Directiva 91/414/CEE 
sau cu prezentul regulament, în statul 
membru din care este exportat, şi
(b) dovada că produsul importat este 
identic cu un produs fitosanitar autorizat 
în statul membru desemnat (produsul 
fitosanitar de referinţă), şi 
(c) dovada că reambalarea nu influenţează 
în mod nefavorabil starea iniţială a 
produsului şi renumele mărcii comerciale 
şi, respectiv, al deţinătorului acesteia.
(4) Perioada de valabilitate a certificatului 
de identitate expiră în acelaşi timp cu 
autorizaţia corespunzătoare produsului de 
referinţă sau cu aceea aferentă produsului 
importat din statul membru din care este 
exportat. Dacă retragerea autorizaţiei 
corespunzătoare produsului de referinţă nu 
are la bază motive medicale sau de mediu, 
importatorul beneficiază de o perioadă de 
graţie de un an, începând cu data 
retragerii, pentru a vinde produsul 
importat.

Or. en
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Justificare

Parallel trade is misused as a market entry for illegal products (unevaluated and / or 
counterfeited) due to the simplified procedure for placing plant protection products on the 
market. Therefore, clear and stringent community rules on parallel trade should be included 
in this regulation, which will achieve a higher level of harmonization, safety and control.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 391
Articolul 49a (nou)

Articolul 49a
Importurile paralele

(1) Fără a aduce atingere articolului 28 
alineatul (1), statele membre pot autoriza 
importul şi introducerea pe piaţă a unui 
produs fitosanitar pe teritoriul lor numai în 
condiţiile aplicării unei proceduri 
administrative prin care se verifică dacă 
acesta este identic cu produsul fitosanitar 
deja autorizat (produsul fitosanitar de 
referinţă). În acest caz, autoritatea 
competentă din statul membru desemnat 
eliberează un certificat de identitate pentru 
produsul fitosanitar importat.
(2) Importatorul unui produs fitosanitar  
solicită autorităţii competente din statul 
membru desemnat un certificat de 
identitate pentru produsul fitosanitar pe 
care doreşte să îl importe, înainte de 
iniţierea importului şi de introducerea 
acestuia pentru prima dată pe piaţă.
(3) Autoritatea competentă din statul 
membru desemnat decide în termen de 45 
de zile dacă sunt satisfăcute cerinţele 
menţionate în prezentul alineat. În cazul în 
care autoritatea stabileşte că sunt 
satisfăcute cerinţele respective, 
importatorului i se eliberează un certificat 
de identitate pentru produsul în cauză.
(4) Solicitantul nu are obligaţia de a 
furniza informaţiile şi rapoartele privind 
testele şi studiile necesare pentru 
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autorizarea unui produs fitosanitar.
(5) Autoritatea competentă căreia îi este 
adresată cererea trebuie să îi solicite 
autorităţii competente din ţara de origine 
să:
(a) precizeze compoziţia exactă a 
produsului, pentru a verifica dacă acesta 
este identic cu produsul fitosanitar 
autorizat în statul membru de referinţă, şi
(b) confirme că produsul susmenţionat a 
fost autorizat în respectivul stat membru în 
conformitate cu procedura de autorizare 
prevăzută în Directiva 91/414/CEE sau în 
prezentul regulament.
(6) Produsele care fac obiectul unor 
importuri paralele nu pot fi reambalate.
(7) Certificatul de identitate expiră în 
acelaşi timp cu autorizaţia corespunzătoare 
produsului de referinţă sau cu aceea 
aferentă produsului importat din statul 
membru în care este exportat. În cazul în 
care retragerea autorizaţiei 
corespunzătoare produsului de referinţă nu 
are la bază motive medicale sau de mediu, 
importatorul poate continua să vândă
produsul importat pentru o perioadă de un 
an, începând cu data retragerii.
(8) Etichetarea produselor care fac obiectul 
unor importuri paralele este armonizată cu 
aceea a produselor identice introduse pe 
piaţă în statul membru de destinaţie.

Or. es

Justificare

The rapporteur is right in maintaining that clear-cut stringent rules governing parallel trade 
need to be laid down at Community level so as to achieve a high degree of harmonisation, 
safety, and control. However, in order to ensure that an imported product is identical to the 
reference product, repackaging should not be allowed. Furthermore, the competent authority 
of the recipient Member State, and not the applicant, should be responsible for completing the 
entire administrative procedure required in order to establish that the product in question is 
an identical product and has previously been authorised in the exporting country.
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Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 392
Articolul 50 titlu

Situaţii de urgenţă în agricultură Autorizaţii în regim de urgenţă

Or. en

Justificare

The amended title would clarify the subject matter of this article and provide for emergency 
authorisations in other non-agricultural circumstances, such as flood defence and control of 
invasive species.  

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 393
Articolul 50 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la articolul 28, în 
circumstanţe speciale, statele membre pot 
autoriza, pe o perioadă de maximum 120 de 
zile, introducerea pe piaţă a unor produse 
fitosanitare destinate să fie aplicate în mod 
limitat şi sub control, atunci când se 
consideră că astfel de măsuri se impun 
deoarece sănătatea plantelor este ameninţată 
de pericole ce nu pot fi evitate cu alte 
mijloace rezonabile.

(1) Prin derogare de la articolul 28, în 
circumstanţe speciale, statele membre pot 
autoriza, pe o perioadă de maximum 120 de 
zile, introducerea pe piaţă a unor produse 
fitosanitare destinate să fie aplicate în mod 
limitat şi sub control, atunci când se 
consideră că astfel de măsuri se impun 
deoarece sănătatea plantelor este ameninţată 
de pericole sau alte situaţii de urgenţă în 
sensul prezentului regulament ce nu pot fi 
evitate cu alte mijloace rezonabile.

Or. en

Justificare

See justification for the proposed amendment to the title of article 50.

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 394
Articolul 50 alineatul (3) litera (a)

(a) dacă cultura tratată poate fi, sau nu, 
comercializată în condiţii de siguranţă;

eliminat
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Or. en

Justificare

This amendment is needed for consistency because marketing of treated crops in these 
circumstances is covered by article 18(4) of Regulation 396/2005.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 395
Articolul 51 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la articolul 28, 
experimentele efectuate în cadrul 
activităţilor de cercetare şi dezvoltare care 
implică eliberarea în mediul înconjurător a 
unui produs fitosanitar neautorizat sunt 
permise numai dacă statul membru în cauză, 
pe teritoriul căruia s-au realizat 
experimentele sau testele, a examinat datele 
existente şi a acordat o autorizaţie în scop 
experimental. Dacă încă nu au fost luate 
măsuri relevante, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005, autorizaţia 
poate limita cantităţile utilizate şi suprafeţele 
tratate şi poate impune condiţii suplimentare 
în scopul prevenirii oricăror efecte nocive 
asupra sănătăţii omului sau a animalelor sau 
orice efecte negative inacceptabile asupra 
mediului, cum ar fi împiedicarea pătrunderii 
în lanţul alimentar al alimentelor şi furajelor 
care conţin reziduuri.

(1) Prin derogare de la articolul 28, 
experimentele efectuate în cadrul 
activităţilor de cercetare şi dezvoltare care 
implică eliberarea în mediul înconjurător a 
unui produs fitosanitar neautorizat sunt 
permise numai dacă statul membru în cauză, 
pe teritoriul căruia s-au realizat 
experimentele sau testele, a examinat datele 
existente şi a acordat o autorizaţie în scop 
experimental. Acest tip de experimente sau 
teste trebuie supuse unui control extrem de 
strict, pentru a garanta că nu va exista 
niciun efect negativ imediat sau în timp 
asupra sănătăţii umane, fie că este vorba 
despre locuitorii rezidenţi, trecători sau 
grupuri vulnerabile, cum ar fi nou-
născuţii, copiii, femeile însărcinate, 
persoanele în vârstă, persoanele bolnave şi 
cele care urmează un tratament pe bază de 
medicamente, sau a sănătăţii animalelor, 
fie direct, fie prin intermediul apei potabile, 
produselor alimentare, furajelor sau al 
aerului, inclusiv în locuri aflate la distanţă 
de locul utilizării ca urmare a transportului 
de lungă distanţă, sau consecinţe la locul 
de muncă sau prin intermediul altor efecte 
indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice; şi nici asupra 
apelor subterane. Dacă încă nu au fost luate 
măsuri relevante, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005, autorizaţia 
poate limita cantităţile utilizate şi suprafeţele 
tratate şi poate impune condiţii suplimentare 
în scopul prevenirii oricăror efecte nocive 
asupra sănătăţii omului sau a animalelor sau 
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orice efecte negative inacceptabile asupra 
mediului, cum ar fi împiedicarea pătrunderii 
în lanţul alimentar al alimentelor şi furajelor 
care conţin reziduuri.

Or. en

Justificare

Although research and development are important, the release into the environment of an 
unauthorised pesticide product may carry potential risks for human or animal health or the 
environment, which is not in line with the aim of this Regulation regarding the high level of 
protection for human and animal health and the environment. Therefore any such 
experiments or tests must be very strictly controlled to ensure that there will be no immediate 
or delayed harmful health or environmental effects.

Amendament depus de Dan Jørgensen and Chris Davies

Amendamentul 396
Articolul 51 alineatul (1) primul paragraf

(1) Prin derogare de la articolul 28, 
experimentele efectuate în cadrul 
activităţilor de cercetare şi dezvoltare care 
implică eliberarea în mediul înconjurător a 
unui produs fitosanitar neautorizat sunt 
permise numai dacă statul membru în cauză, 
pe teritoriul căruia s-au realizat 
experimentele sau testele, a examinat datele 
existente şi a acordat o autorizaţie în scop 
experimental. Dacă încă nu au fost luate 
măsuri relevante, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005, autorizaţia 
poate limita cantităţile utilizate şi suprafeţele 
tratate şi poate impune condiţii suplimentare 
în scopul prevenirii oricăror efecte nocive 
asupra sănătăţii omului sau a animalelor sau 
orice efecte negative inacceptabile asupra 
mediului, cum ar fi împiedicarea pătrunderii 
în lanţul alimentar al alimentelor şi furajelor 
care conţin reziduuri.

(1) Prin derogare de la articolul 28, 
experimentele efectuate în cadrul 
activităţilor de cercetare şi dezvoltare care 
implică eliberarea în mediul înconjurător a 
unui produs fitosanitar neautorizat sunt 
permise numai dacă statul membru în cauză, 
pe teritoriul căruia s-au realizat 
experimentele sau testele, a examinat datele 
existente şi a acordat o autorizaţie în scop 
experimental. Acest tip de experimente sau 
teste trebuie supuse unui control extrem de 
strict, pentru a garanta că nu va exista 
niciun efect negativ imediat sau în timp 
asupra sănătăţii umane, fie că este vorba 
despre locuitorii rezidenţi, trecători sau 
grupuri vulnerabile, sau a sănătăţii 
animalelor, fie direct, fie prin intermediul 
apei potabile, produselor alimentare, 
furajelor sau al aerului, inclusiv în locuri 
aflate la distanţă de locul utilizării ca 
urmare a transportului de lungă distanţă, 
sau consecinţe la locul de muncă sau prin 
intermediul altor efecte indirecte, ţinând 
cont de efectele cumulative şi sinergice;  şi 
nici asupra apelor subterane. Dacă încă nu 
au fost luate măsuri relevante, în 
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conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
396/2005, autorizaţia poate limita cantităţile 
utilizate şi suprafeţele tratate şi poate 
impune condiţii suplimentare în scopul 
prevenirii oricăror efecte nocive asupra 
sănătăţii omului sau a animalelor sau orice 
efecte negative inacceptabile asupra 
mediului, cum ar fi împiedicarea pătrunderii 
în lanţul alimentar al alimentelor şi furajelor 
care conţin reziduuri.

Or. en

Justificare

Although research and development are important, the release into the environment of an 
unauthorised pesticide product may carry potential risks for human or animal health or the 
environment, which is not in line with the aim of this Regulation regarding the high level of 
protection for human and animal health and the environment. Therefore any such 
experiments or tests must be very strictly controlled to ensure that there will be no immediate 
or delayed harmful health or environmental effects.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 397
Articolul 51 alineatul (4a) (nou)

(4a) În ceea ce priveşte produsele şi 
aplicaţiile autorizate menţionate în 
prezentul regulament, stabilirea în timp util 
a nivelurilor maxime de reziduuri, cu 
respectarea articolului 4 alineatul (2) din 
prezentul regulament, este esenţială.
(4b) În ceea ce priveşte aplicaţiile 
autorizate menţionate în articolele 49 şi 50 
din prezentul regulament, şi în ceea ce 
priveşte aplicaţiile produselor care conţin 
noi substanţe active, nivelurile maxime 
temporare de reziduuri sunt stabilite în 
anexa III la Regulamentul 396/2005. Se ia 
o decizie în termen de 60 de zile de la 
comunicarea acestor niveluri de către 
statul membru care evaluează o cerere.
(4c) Înainte de inserarea unui produs în 
anexa II la Regulamentul 396/2005, 
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Autoritatea are obligaţia de a evalua 
nivelurile maxime de reziduuri menţionate 
la alineatul (2). Se ia o decizie în termen de 
60 de zile de la publicarea avizului emis de 
Autoritate.
(4d) Deciziile menţionate la alineatele (2) şi 
(3) sunt luate în conformitate cu procedura 
evidenţiată în articolul 76 alineatul (3).

Or. de

Justificare

The fixing of maximum residue levels valid throughout the EU should not be delayed by 
administrative procedures. Every delay hampers free trade in foodstuffs and feedingstuffs in 
the European Union.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 398
Articolul 51a (nou)

Articolul 51a
Nivelurile maxime de reziduuri

(1) Este necesară stabilirea în timp util a 
nivelurilor maxime de reziduuri, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2), în 
cazul produselor şi al aplicaţiilor autorizate 
în cadrul prezentului regulament.
(2) În cazul aplicaţiilor autorizate conform 
dispoziţiilor articolelor 49 şi 50 din 
prezentul regulament, precum şi în cazul 
aplicaţiilor acordate pentru produse care 
conţin noi substanţe active, nivelurile 
maxime temporare de reziduuri sunt 
incluse în anexa III la Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005. Se ia o decizie în termen de 
60 de zile de la prezentarea raportului de 
către statul membru care efectuează 
evaluarea. 
(3) Autoritatea are obligaţia de a evalua 
nivelurile de reziduuri menţionate la 
alineatul (2), înainte de inserarea lor în 
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
396/2005. Se ia o decizie în termen de 60 de 
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zile de la primirea avizului Autorităţii.
(4) Deciziile menţionate la alineatele (2) şi 
(3) sunt luate în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată în articolul 76 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The setting of EU wide Maximum Residue Levels should not be delayed by administrative 
procedures. Any delay will have a negative impact on the free trade of food and feed in the 
European Union.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 399
Articolul 52 alineatul (2)

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 
este posibil, principiile de bună practică 
ambientală şi de management integrat al 
speciilor dăunătoare. 

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 
este posibil, principiile de management 
integrat al speciilor dăunătoare.

Or. de

Justificare

Extending an authorisation for minor uses may be necessary at national level. Member States 
should therefore also be given the option to do so.

Amendament depus de Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Amendamentul 400
Articolul 52 alineatul (2)

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 
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este posibil, principiile de bună practică 
ambientală şi de management integrat al 
speciilor dăunătoare. 

este posibil, principiile de bună practică 
ambientală şi de utilizare a metodelor 
nechimice de protecţie a plantelor şi de 
management al speciilor dăunătoare şi al 
culturilor.

Or. en

Justificare

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical methods of plant 
protection and pest and crop management.

Amendament depus de Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges şi Karl-
Heinz Florenz

Amendamentul 401
Articolul 52 alineatul (2)

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 
este posibil, principiile de bună practică 
ambientală şi de management integrat al 
speciilor dăunătoare. 

Utilizarea lor corectă presupune îndeplinirea 
condiţiilor stabilite în conformitate cu 
articolul 30 şi specificate cu privire la 
etichetare, aplicarea principiilor de bună 
practică fitosanitară precum şi, atunci când 
este posibil, principiile de protecţie 
integrată a plantelor, astfel cum se prevede 
în anexele III şi IV la directiva-cadru 
privind utilizarea durabilă a produselor 
fitosanitare.

Or. de

Justificare

This amendment establishes a link to the framework directive on the sustainable use of plant 
protection products. 
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Amendament depus de Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges şi Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Amendamentul 402
Articolul 52 alineatul (3)

Cel mai târziu la 1 ianuarie 2014, o 
utilizare corespunzătoare a produselor 
fitosanitare va include respectarea 
principiilor de management integrat al 
speciilor dăunătoare, inclusiv a principiilor 
de bună practică de mediu şi de protecţie 
fitosanitară.

eliminat

Or. de

Justificare

This amendment establishes a link to the framework directive on the sustainable use of plant 
protection products.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 403
Articolul 52 alineatul (3)

Până la cel târziu 1 ianuarie 2014, o utilizare 
corespunzătoare a produselor fitosanitare va 
include respectarea principiilor de 
management integrat al speciilor 
dăunătoare, inclusiv bunele practici 
ambientale şi de protecţie fitosanitară.

Până la cel târziu 1 ianuarie 2011, o utilizare 
corespunzătoare a produselor fitosanitare va 
include respectarea principiilor, 
standardelor, metodelor şi practicilor de 
atribuire a unui caracter prioritar 
metodelor nechimice de protecţie a 
plantelor, precum şi managementului 
speciilor dăunătoare şi al culturilor.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru adoptarea generală a metodelor 
nechimice de protecţie a plantelor şi a 
managementului speciilor dăunătoare şi al 
culturilor.

Or. en

Justificare

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
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insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical methods of plant 
protection and pest and crop management.  

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 404
Articolul 52 alineatul (3)

Până la cel târziu 1 ianuarie 2014, o utilizare 
corespunzătoare a produselor fitosanitare va 
include respectarea principiilor de 
management integrat al speciilor 
dăunătoare, inclusiv bunele practici 
ambientale şi de protecţie fitosanitară.

Până la cel târziu 1 ianuarie 2012, o utilizare 
corespunzătoare a produselor fitosanitare va 
include respectarea principiilor, 
standardelor, metodelor şi practicilor 
constând în metodele nechimice de 
protecţie a plantelor, precum şi a celor de 
management integrat al speciilor 
dăunătoare şi al culturilor.

Or. en

Justificare

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical methods of plant 
protection and pest and crop management.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 405
Articolul 53 alineatul (1)

(1) Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare notifică de îndată statele membre 
care au acordat autorizaţiile în legătură cu 
orice nouă informaţie privind respectivele 
produse fitosanitare, sau substanţele active, 
agenţii fitoprotectori ori agenţii sinergici din 
compoziţia lor, care sugerează că produsele 
fitosanitare exercită efecte nocive de natură 
să le împiedice de a mai satisface criteriile 
formulate la articolul 29 şi, respectiv, 
articolul 4.

(1) Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare notifică de îndată statele membre 
în legătură cu orice nouă informaţie privind 
respectivele produse fitosanitare, sau 
substanţele active, agenţii fitoprotectori ori 
agenţii sinergici din compoziţia lor, care 
sugerează că produsele fitosanitare exercită 
efecte nocive de natură să le împiedice de a 
mai satisface criteriile formulate la articolul 
29 şi, respectiv, articolul 4. 
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Or. de

Justificare

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

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 406
Articolul 53 alineatul (1) al doilea paragraf

În particular, trebuie notificate efectele 
potenţial nocive ale respectivelor produse 
fitosanitare, sau ale substanţelor active, 
agenţilor fitoprotectori sau agenţilor 
sinergici din compoziţia lor, exercitate 
asupra sănătăţii omului şi animalelor ori 
asupra apelor subterane, sau efectele 
potenţial inacceptabile ale acestora asupra 
plantelor, produselor vegetale sau asupra 
mediului.

În particular, trebuie notificate efectele 
potenţial nocive ale respectivelor produse 
fitosanitare, sau ale substanţelor active, 
agenţilor fitoprotectori sau agenţilor 
sinergici din compoziţia lor, exercitate 
asupra sănătăţii omului şi animalelor ori 
asupra apelor de suprafaţă şi subterane, sau 
efectele potenţial inacceptabile ale acestora 
asupra plantelor, produselor vegetale şi a 
altor elemente de mediu.

Or. pl

Justificare

Clarification. As it stands, the text refers to only certain parts of the biotic environment 
(plants and animals) and the abiotic environment (e.g. water). Information on the effects on 
other parts of the environment (e.g. soil, geological structures, terrain, climate) should be 
seen as an additional element in the assessment of the proper functioning of ecosystems.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 407
Articolul 53 alineatul (1) al treilea paragraf

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

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

Or. el
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Justificare

The information should include possible adverse reactions in humans, animals and the 
environment. 

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 408
Articolul 53 alineatul (1) al patrulea paragraf

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

eliminat 

Or. el

Justificare

The paragraph is deleted since there is different legislation in third countries which makes it 
difficult to compare the use of plant protection products within the EU.  

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 409
Articolul 53 alineatul (3)

(3) În fiecare zonă, primul dintre statele
membre care a acordat o autorizaţie
evaluează informaţia primită şi informează 
celelalte state membre din aceeaşi zonă 
dacă a hotărât să retragă sau să modifice 
autorizaţia în conformitate cu articolul 43.

(3) Statele membre evaluează informaţia 
primită.

În cazul în care consideră că condiţiile 
stabilite pentru aprobarea substanţei active, a 
agentului fitoprotector sau a agentului 
sinergic din compoziţia produsului 
fitosanitar nu mai sunt îndeplinite, acesta
informează celelalte state membre,
Autoritatea şi Comisia şi propune retragerea 
aprobării sau modificarea condiţiilor de 
aprobare.

În cazul în care consideră că condiţiile 
stabilite pentru aprobarea substanţei active, a 
agentului fitoprotector sau a agentului 
sinergic din compoziţia produsului 
fitosanitar nu mai sunt îndeplinite, acestea
informează Autoritatea şi Comisia şi propun
retragerea aprobării sau modificarea 
condiţiilor de aprobare.

Or. de
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Justificare

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

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 410
Articolul 53 alineatul (3) primul paragraf

(3) În fiecare zonă, primul dintre statele
membre care a acordat o autorizaţie 
evaluează informaţia primită şi informează 
celelalte state membre din aceeaşi zonă dacă 
a hotărât să retragă sau să modifice 
autorizaţia în conformitate cu articolul 43.

(3) Statul membru care primeşte o astfel de 
notificare o transmite imediat către 
celelalte state membre. Fără a aduce 
atingere dreptului statelor membre de a 
adopta măsuri provizorii de protecţie, statul 
membru care a acordat o autorizaţie 
evaluează informaţia primită şi informează 
celelalte state membre dacă a hotărât să 
retragă sau să modifice autorizaţia în 
conformitate cu articolul 43.

Or. en

Justificare

To provide a mechanism for member states to share information on potentially harmful 
effects.  

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 411
Articolul 53 alineatul (3) primul paragraf

(3) În fiecare zonă, primul dintre statele
membre care a acordat o autorizaţie 
evaluează informaţia primită şi informează 
celelalte state membre din aceeaşi zonă dacă 
a hotărât să retragă sau să modifice 
autorizaţia în conformitate cu articolul 43.

(3) Statul membru care primeşte o astfel de 
notificare o transmite imediat către 
celelalte state membre din aceeaşi zonă. 
Fără a aduce atingere dreptului statelor 
membre de a adopta măsuri provizorii de 
protecţie, statul membru care a acordat 
primul o autorizaţie în zona respectivă
evaluează informaţia primită şi informează 
celelalte state membre din aceeaşi zonă dacă 
a hotărât să retragă sau să modifice 
autorizaţia în conformitate cu articolul 43.
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Or. en

Justificare

This would provide a mechanism for passing information to the Member State which will 
evaluate the information.  It would also retain the right of Member States to act unilaterally 
where they have sufficient cause for concern.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 412
Articolul 53 alineatul (3) primul paragraf

(3) În fiecare zonă, primul dintre statele 
membre care a acordat o autorizaţie 
evaluează informaţia primită şi informează 
celelalte state membre din aceeaşi zonă dacă 
a hotărât să retragă sau să modifice 
autorizaţia în conformitate cu articolul 43.

(3) Primul dintre statele membre care a 
acordat o autorizaţie evaluează informaţia 
primită şi informează celelalte state membre 
dacă a hotărât să retragă sau să modifice 
autorizaţia în conformitate cu articolul 43.

Or. nl

Justificare

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 413
Articolul 53 alineatul (4)

(4) Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare raportează anual autorităţii
competente din statul membru care a 
acordat autorizaţiile pentru respectivele 
produse fitosanitare toate informaţiile de 
care dispun cu privire la nerealizarea 
eficienţei scontate, la dezvoltarea rezistenţei 
şi la orice alte efecte neprevăzute asupra 
plantelor, produselor vegetale sau a 
mediului.

(4) Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare raportează anual autorităţilor
competente din statele membre toate 
informaţiile de care dispun cu privire la 
nerealizarea eficienţei scontate, la 
dezvoltarea rezistenţei şi la orice alte efecte 
neprevăzute asupra plantelor, produselor 
vegetale sau a mediului.

Or. de
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Justificare

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

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 414
Articolul 53 alineatul (4)

(4) Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare raportează anual autorităţii 
competente din statul membru care a acordat 
autorizaţiile pentru respectivele produse 
fitosanitare toate informaţiile de care dispun 
cu privire la nerealizarea eficienţei scontate, 
la dezvoltarea rezistenţei şi la orice alte 
efecte neprevăzute asupra plantelor, 
produselor vegetale sau a mediului.

(4) Titularii de autorizaţii pentru produse 
fitosanitare raportează la fiecare trei ani
autorităţii competente din statul membru 
care a acordat autorizaţiile pentru 
respectivele produse fitosanitare toate 
informaţiile de care dispun cu privire la 
nerealizarea eficienţei scontate, la 
dezvoltarea rezistenţei şi la orice alte efecte 
neprevăzute asupra plantelor, produselor 
vegetale sau a mediului.

Or. el

Justificare

The obligation to report annually to the competent authority is a great administrative burden 
on authorisation holders.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 415
Articolul 54 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) informaţii referitoare la riscurile 
elementare pentru sănătate şi mediu; 

Or. en

Justificare

Minimal information on basic environmental and health risks of plant protection products 
should be available for the public.
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Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 416
Articolul 56 alineatul (1) al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea paragraf

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 necesare pentru autorizare în 
condiţiile date, sau pentru modificarea, 
reînnoirea sau revizuirea unei autorizaţii.

(a) necesare pentru autorizare 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, niciun 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.

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 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.

Or. en

Justificare

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
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latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 417
Articolul 56 alineatul (1) al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea paragraf

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 necesare în aceste condiţii 
pentru autorizare sau pentru modificarea, 
reînnoirea sau revizuirea unei autorizaţii.

(a) necesare pentru autorizare 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. 

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 

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 
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59 sau articolul 77. În cazul produselor 
fitosanitare aflate sub incidenţa articolului 
46, această perioadă se prelungeşte la 12 ani.

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.

Or. de

Justificare

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 418
Articolul 56 alineatul (1) al doilea paragraf

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 necesare pentru autorizare în 
condiţiile date, sau pentru modificarea, 
reînnoirea sau revizuirea unei autorizaţii.

(a) necesare pentru autorizare 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 
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alineatul (1) litera (c).

Or. en

Justificare

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 419
Articolul 56 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

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

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

Or. el

Justificare

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

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 420
Articolul 56 alineatul (1) al treilea paragraf

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 

Atunci când sunt protejate, niciun stat
membru nu poate folosi nici rapoartele, nici 
rezumatele acestora în beneficiul altor 
solicitanţi de autorizaţii pentru produse 
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prevăzute la articolul 59 alineatul (2), sau la 
articolul 77. 

fitosanitare, cu excepţiile prevăzute la 
articolul 59 alineatul (2), sau la articolul 77.

Or. en

Justificare

See justification to Article 56, paragraph 1, subparagraph 2.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 421
Articolul 56 alineatul (1) al treilea paragraf

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.

Or. en

Justificare

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 422
Articolul 56 alineatul (1) al patrulea paragraf

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 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.
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Or. en

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 423
Articolul 56 alineatul (1) al patrulea paragraf

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 15 ani.

Or. en

Justificare

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 424
Articolul 56 alineatul (1) al cincilea paragraf

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

eliminat

Or. en

Justificare

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.
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Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz şi Christa Klaß

Amendamentul 425
Articolul 56 alineatul (1) al cincilea paragraf

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

Studiile necesare în scopul reînnoirii sau 
revizuirii unei autorizaţii se protejează pe o 
perioadă de trei ani, ulterioară perioadei 
menţionate la al patrulea paragraf.

Or. en

Justificare

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 426
Articolul 56 alineatul (1) al cincilea paragraf

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

Studiile necesare exclusiv în scopul 
reînnoirii sau revizuirii unei autorizaţii nu se 
protejează, cu excepţia cazului în care 
conţine noi informaţii ştiinţifice, 
importante sub aspectul reducerii riscului.

Or. en

Justificare

Plant protection products have to be re-evaluated and re-authorized ten years after their first 
authorization. New studies are needed for the re-authorization and they constitute a major 
investment for the approval holders. If these studies are not protected, manufacturers might 
consequently be less keen on conducting them. As a result, important knowledge offering 



PE 390.442v01-00 94/130 AM\672288RO.doc

RO

possibilities to reduce risk could be lost. While the proposal shows a commendable effort to 
simplify the application of the data protection rules, the proposed amendment is necessary in 
order to avoid such a development. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos + Holger Krahmer

Amendamentul 427
Articolul 56 alineatul (1a) (nou)

(1a) În cazul în care primul solicitant 
decide să ceară prelungiri ale autorizaţiilor 
pentru aplicaţii minore în termen de 7 ani 
de la autorizaţia iniţială, perioada de 
protecţie a datelor corespunzătoare 
produsului în cauză se prelungeşte cu un 
an pentru fiecare două prelungiri ale 
autorizaţiilor pentru aplicaţii minore. 
Perioada iniţială de protecţie a datelor 
poate fi prelungită cu maxim cinci ani.

Or. en

Justificare

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 428
Articolul 56 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

(ba) în cazul creării unei situaţii de 
monopol.

Or. es

Justificare

The new regulation should lay down special provisions to prevent monopolies being created 
on the market in plant protection products.
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Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 429
Articolul 56 alineatul (3) introducere şi litera (a)

(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 informaţii 
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 în condiţiile date
sau pentru modificarea, reînnoirea sau 
revizuirea autorizaţiei acordate pentru un 
produs fitosanitar;

Or. en

Justificare

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 430
Articolul 56 alineatul (3) introducere şi litera (a)

(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 informaţii 
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 

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

aceste condiţii pentru prima autorizare sau 
pentru modificarea, reînnoirea sau 
revizuirea autorizaţiei acordate pentru un 
produs fitosanitar; 

Or. de

Justificare

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data.

Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If this new 
data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular less 
widely-used types of seeds. 

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 431
Articolul 56 alineatul (3a) (nou)

(3a) La autorizarea produselor fitosanitare, 
în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) 
sau cu articolul 40, statele membre 
protejează, în cadrul fiecărei zone definite 
în anexa I, datele necesare pentru 
autorizare în statul membru care 
examinează cererea, conform dispoziţiilor 
prevăzute în prezentul articol. Datele sunt 
protejate începând cu data autorizării în 
fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

Data protection should be granted in all Member States granting authorisations within one 
zone to encourage research of companies into innovative products and guarantee a 
predictable protection of their investments.
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 432
Articolul 56 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cadrul fiecărei zone, astfel cum este 
definită în anexa I, statele membre care 
autorizează produse fitosanitare în 
conformitate cu articolul 35 alineatul (2) 
sau în virtutea unui cadru de recunoaştere 
reciprocă, conform articolului 40, trebuie 
să protejeze datele care necesită autorizare 
în statul membru supus examinării, în 
conformitate cu dispoziţiile alineatelor (1), 
(2) şi (3). În fiecare stat membru, protecţia 
trebuie să înceapă de la data autorizării.

Or. de

Justificare

The zone-based authorisation system must guarantee data protection in all Member States in 
order to encourage undertakings to invest in innovative products. The data protection 
arrangements in the new regulation must guarantee foreseeable protection of investments in 
every zone.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 433
Articolul 58 alineatul (3a) (nou)

(3a) Dacă un stat membru consideră că s-
ar putea crea o situaţie de monopol, în 
cazul în care solicitantul potenţial şi 
titularul sau titularii autorizaţiilor 
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, cele 
două părţi convin asupra instanţelor 
competente pentru stabilirea modului de 
repartizare a costurilor rezultate din 
utilizarea în comun a testelor şi a studiilor. 
Titularul sau titularii autorizaţiilor 
relevante revendică, în faţa instanţelor, din 
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partea solicitantului potenţial, plata în cote 
egale a costurilor suportate.

Or. es

Justificare

The new regulation should lay down special provisions to prevent monopolies being created 
on the market in plant protection products.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 434
Articolul 59 alineatul (2)

(2) Solicitantul potenţial şi titularul sau 
titularii de autorizaţii relevante trebuie să 
depună toate eforturile pentru a asigura 
utilizarea în comun a testelor şi studiilor 
efectuate pe animale vertebrate. Costurile pe 
care le implică utilizarea în comun a 
rapopartelor de testare şi a studiilor se 
stabilesc în mod cinstit, transparent şi 
nediscriminatoriu. Solicitantul potenţial nu 
trebuie decât să contribuie la acoperirea 
costurilor aferente informaţiei pe care 
trebuie să o depună pentru a satisface 
cerinţele care condiţionează obţinerea 
autorizaţiei.

(2) Solicitantul potenţial şi titularul sau 
titularii de autorizaţii relevante trebuie să 
depună toate eforturile pentru a asigura 
utilizarea în comun a testelor şi studiilor 
efectuate pe animale vertebrate. Costurile pe 
care le implică utilizarea în comun a 
rapoartelor de testare şi a studiilor se 
stabilesc în mod cinstit, transparent şi 
nediscriminatoriu. Solicitantul potenţial 
trebuie să contribuie la acoperirea costurilor 
apărute pe durata întregului proces aferent
producerii informaţiei pe care trebuie să o 
depună pentru a satisface cerinţele care 
condiţionează obţinerea autorizaţiei.

Or. en

Justificare

The cost of generating data is greater than the net cost of the study. The prospective applicant 
should be obliged to participate in the full costs of the data he is then entitled to use for his 
own registration purposes.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 435
Articolul 59 alineatul (3)

(3) În cazul în care solicitantul potenţial şi 
titularul sau titularii de autorizaţii relevante 

(3) În cazul în care solicitantul potenţial şi 
titularul sau titularii de autorizaţii relevante 
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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 efectuate pe animale 
vertebrate, solicitantul potenţial informează 
autoritatea competentă a statului membru. 
Cele două părţi convin, totuşi, asupra 
instanţelor competente în scopul aplicării 
dispoziţiilor de la cel de al doilea paragraf.

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 efectuate pe animale 
vertebrate, solicitantul potenţial informează 
autoritatea competentă a statului membru. 
Cele două părţi convin, totuşi, asupra 
comisiei de arbitraj competente în scopul 
aplicării dispoziţiilor de la cel de al doilea 
paragraf. 

Imposibilitatea de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu alineatul (2), nu împiedică 
autoritatea competentă a statului membru 
să utilizeze rapoartele privind testele şi 
studiile efectuate pe animale vertebrate în 
legătură cu cererea solicitantului potenţial.
Titularul sau titularii de autorizaţii 
relevante revendică din partea 
solicitantului potenţial plata în cote egale a 
costurilor suportate, în faţa instanţelor 
dintr-un stat membru desemnate de părţi în 
conformitate cu primul paragraf. Instanţele 
în cauză au în vedere principiile 
menţionate la alineatul (2).

În cazul imposibilităţii de a ajunge la un 
acord, în conformitate cu alineatul (2), 
acesta poate fi înlocuit cu înaintarea 
dosarului către o comisie de arbitraj şi 
acceptarea deciziei acesteia. După 
pronunţarea respectivei decizii de către 
comisia de arbitraj, solicitantul potenţial 
trebuie ca, înainte de utilizarea datelor 
relevante în scopul obţinerii autorizaţiei, să 
facă dovada plăţii agreate.  

Or. en

Justificare

Tests and studies carried out for authorisation purposes represent a major investment by the 
authorisation holder. This intellectual property shall be adequately protected. The 
prospective applicant should only be allowed to make use of this data once an agreement on 
financial compensation has been reached or this agreement has been replaced by an 
arbitration order and evidence for the payment is given.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 436
Articolul 60 alineatul (1a) (nou)

(1a) Solicitantului i se acordă ocazia de a-şi 
exprima punctul de vedere, înainte ca 
autoritatea competentă să adopte o decizie 
cu privire la confidenţialitatea 
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informaţiilor, care este obligatorie pentru 
toate statele membre, Autoritate şi Comisie. 
Decizia, care trebuie să fie comunicată 
solicitantului, conţine o justificare 
adecvată. Solicitantul are dreptul să 
conteste decizia în instanţă, înainte de 
punerea ei în aplicare, în vederea revizuirii 
de către instanţa respectivă a evaluărilor şi 
a deciziei adoptate de către autoritatea 
competentă şi a prevenirii dezvăluirii 
informaţiilor respective.

Or. en

Justificare

The disclosure of sensitive information can considerably impact commercial interests. 
Consequently, the owner of such information must be given an opportunity to comment on a 
disclosure decision before it is taken and seek legal redress if necessary.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 437
Articolul 60 alineatul (2) teza introductivă

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

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

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 438
Articolul 60 alineatul (2) litera (b)

(b) datele referitoare la puritatea substanţei 
active, cu excepţia impurităţilor considerate 
toxicologice, ecotoxicologice sau cu 
relevanţă ambientală

eliminat

Or. en
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Justificare

The number one priority of this Regulation is supposed to be the protection of human health, 
which must therefore take absolute precedence over any financial, economic or other 
considerations. Who is it that would decide what impurities are or are not considered to be 
toxicologically, ecotoxicologically or environmentally relevant? Considering the risks and 
recognised adverse impacts of active substances then this  information should not be subject 
to commercial confidentiality.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 439
Articolul 60 alineatul (2) litera (c)

(c) informaţiile privind compoziţia 
completă a produsului fitosanitar.

eliminat

Or. en

Justificare

The number one priority of this Regulation is supposed to be the protection of human health, 
which must therefore take absolute precedence over any financial, economic or other 
considerations. The complete composition of a product is very important to know, particularly 
if someone has suffered any adverse health effects and needs the correct assessment and 
treatment for their condition, whether it be acute or chronic. Therefore this information 
should not be subject to commercial confidentiality.  

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 440
Articolul 60 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) numele şi adresele instalaţiilor de 
testare însărcinate cu realizarea testelor şi 
studiilor efectuate pe animale vertebrate;

Or. en

Justificare

Laboratories and individuals participating in vertebrate testing are a particular target for 
violent actions. Therefore their identity should not be disclosed.
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Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 441
Articolul 60 alineatul (2) litera (cb) (nouă)

(cb) numele şi datele personale ale 
oamenilor de ştiinţă însărcinaţi cu 
realizarea testelor şi studiilor efectuate pe 
animale vertebrate;

Or. en

Justificare

Laboratories and individuals participating in vertebrate testing are a particular target for 
violent actions. Therefore their identity should not be disclosed.

Amendament depus de Richard Seeber şi Holger Krahmer

Amendamentul 442
Articolul 60 alineatul (2a) (nou)

(2a) Datele testelor, inclusiv rapoartele 
privind studiile, care sunt furnizate de către 
solicitant în scopul autorizării, reautorizării 
sau modificării autorizaţiei privind un 
produs fitosanitar, în conformitate cu 
Directiva 91/414/CEE sau prezentul 
regulament şi care nu sunt considerate 
confidenţiale conform dispoziţiilor 
prezentului regulament, vor fi puse la 
dispoziţia părţilor interesate în vederea 
consultării în locaţii specifice stabilite de 
Comisie, Autoritate sau statele membre 
(săli de lectură). Aceste date nu sunt făcute 
publice prin mijloace de publicare 
electronică sau orice alt tip de publicare. 
Persoanele interesate pot lua notiţe pentru 
uz personal. 

Or. en

Justificare

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 



AM\672288RO.doc 103/130 PE 390.442v01-00

RO

reading room concept will strike the right balance as interested third parties have access to 
information but potential competitors can not misuse the system to obtain sensitive 
commercial data. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 443
Articolul 62 alineatul (1) al doilea paragraf

Respectivul regulament cuprinde şi frazele 
tip referitoare la riscurile deosebite şi la 
măsurile de precauţie care completează 
frazele specificate de directiva 1999/45/CE. 
Regulamentul incorporează textul Anexelor
IV şi V la Directiva 91/414/CEE, împreună 
cu modificările eventual necesare.

Respectivul regulament cuprinde şi frazele 
tip referitoare la riscurile deosebite şi la 
măsurile de precauţie care completează 
frazele specificate de directiva 1999/45/CE. 
Regulamentul transferă textul anexelor IV 
şi V din Directiva 91/414/CEE, împreună cu
modificările necesare ca urmare a 
transformării textului din directivă în 
regulament.

Or. en

Justificare

Replacing am 117. 
Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the labelling of plant protection 
products in the advisory procedure should be limited to a mere transfer of existing 
requirements. This ensures that the necessary basis for labelling is provided following the 
transition from the current directive to the new regulation. 
Modifications should be limited to drafting changes, given that the labelling requirements  
should be adopted in co-decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent 
an essential element of the regulation.

Amendament depus de Glenis Willmott şi Chris Davies

Amendamentul 444
Articolul 62 alineatul (2)

(2) Statele membre pot cere prezentarea unor 
eşantioane sau machete ale ambalajelor şi 
proiecte ale etichetelor şi pliantelor.

(2) Statele membre pot cere prezentarea unor 
eşantioane sau machete ale ambalajelor şi 
proiecte ale etichetelor şi pliantelor pentru a 
fi examinate înainte de acordarea 
autorizaţiei.

Or. en
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Justificare

This would provide Member States with a mechanism for ensuring compliance with a request, 
should authorisation holders prove reluctant to comply.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 445
Articolul 63 alineatul (2a) (nou)

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

Or. el

Justificare

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

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 446
Articolul 64 alineatul (1)

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

1. Producătorii, furnizorii, distribuitorii şi 
utilizatorii profesionişti de produse 
fitosanitare ţin o evidenţă a produselor 
fitosanitare pe care le produc, stochează sau 
utilizează. Aceste evidenţe trebuie să fie 
păstrate pentru o perioadă de cel puţin 40 
de ani, având în vedere potenţialul efect 
cronic pe termen lung asupra operatorilor, 
locuitorilor rezidenţi şi altor persoane 
expuse la acestea. 

La cerere, aceştia pun la dispoziţia 
autorităţii competente informaţiile relevante
existente în respectivele evidenţe. De 
asemenea, ei trebuie să pună informaţiile 
respective la dispoziţia vecinilor sau a 
întreprinderilor de tratare a apei care le 
solicită accesul.

Aceştia pun la dispoziţia autorităţii 
competente informaţiile existente în 
respectivele evidenţe. De asemenea, ei 
trebuie să pună informaţiile respective la 
dispoziţia locuitorilor rezidenţi şi vecinilor 
sau a întreprinderilor de tratare a apei care le 
solicită acces direct la acestea.

Or. en
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Justificare

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of the 
any chronic long-term effects of pesticides on operators, residents and others exposed then 
these records need to be kept for at least 40 years.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 447
Articolul 64 alineatul (1) primul paragraf

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

(1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii şi 
utilizatorii profesionişti de produse 
fitosanitare ţin o evidenţă a produselor 
fitosanitare pe care le produc, stochează sau 
utilizează. Aceste evidenţe trebuie să fie 
păstrate pentru o perioadă de cel puţin 30 
de ani, având în vedere potenţialul efect 
cronic pe termen lung asupra operatorilor, 
locuitorilor rezidenţi şi altor persoane 
expuse la acestea. 

Or. en

Justificare

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of any 
chronic long-term health effects then these records need to be kept at least for 30 years.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 448
Articolul 64 alineatul (1) al doilea paragraf

La cerere, aceştia pun la dispoziţia
autorităţii competente informaţiile relevante
existente în respectivele evidenţe. De 
asemenea, ei trebuie să pună informaţiile 
respective la dispoziţia vecinilor sau a 

Aceştia comunică autorităţii competente 
informaţiile existente în respectivele 
evidenţe. Aceste evidenţe trebuie să fie 
păstrate pentru o perioadă de cel puţin 20 
de ani, având în vedere potenţialul efect 
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întreprinderilor de tratare a apei care le 
solicită accesul.

cronic pe termen lung asupra operatorilor, 
locuitorilor rezidenţi şi altor persoane 
expuse la acestea. De asemenea, autorităţile 
competente trebuie să pună informaţiile 
respective la dispoziţia locuitorilor rezidenţi 
şi vecinilor sau a întreprinderilor de tratare a 
apei care le solicită acces direct la acestea.

Or. en

Justificare

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of any 
chronic long-term health effects then these records need to be kept for at least 20 years.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij şi Esther De Lange

Amendamentul 449
Articolul 64 alineatul (1) al doilea paragraf

La cerere, aceştia pun la dispoziţia autorităţii 
competente informaţiile relevante existente 
în respectivele evidenţe. De asemenea, ei 
trebuie să pună informaţiile respective la 
dispoziţia vecinilor sau a întreprinderilor 
de tratare a apei care le solicită accesul.

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

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Roberto Musacchio şi Dan Jørgensen

Amendamentul 450
Articolul 64 alineatul (1) al doilea paragraf

La cerere, aceştia pun la dispoziţia 
autorităţii competente informaţiile relevante

Aceştia pun la dispoziţia autorităţii 
competente informaţiile existente în 
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existente în respectivele evidenţe. De 
asemenea, ei trebuie să pună informaţiile 
respective la dispoziţia vecinilor sau a 
întreprinderilor de tratare a apei care le 
solicită accesul.

respectivele evidenţe. De asemenea, ei 
trebuie să pună informaţiile respective la 
dispoziţia locuitorilor rezidenţi şi vecinilor 
sau a întreprinderilor de tratare a apei care le 
solicită acces direct la acestea.

Or. en

Justificare

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of any 
chronic long-term health effects then these records need to be kept at least for 30 years.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 451
Articolul 70 a (nou)

Articolul 70a
Fond pentru eliminarea în condiţii de 
siguranţă a pesticidelor ieşite din uz

Producătorii şi titularii de autorizaţii 
contribuie la un fond pentru acoperirea 
costurilor generate de eliminarea şi 
distrugerea stocurilor de pesticide ieşite din 
uz în statele membre şi ţări terţe. 
Contribuţia la acest fond se stabileşte într-
un mod corect şi transparent. 

Or. en

Justificare

Stocks of obsolete pesticides pose serious hazards to human health and the environment in 
many member states and third countries. The producers shall be required to cover the costs 
linked to a safe disposal and destruction of these hazardous substances. 

Amendament depus de Jens-Peter Bonde şi Johannes Blokland

Amendamentul 452
Articolul 71 alineatul (1)
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(1) Statele membre îşi pot recupera 
costurile asociate activităţilor desfăşurate 
ca urmare a obligaţiilor ce decurg din 
prezentul regulament, prin intermediul 
unor taxe şi drepturi.

(1) UE fixează o taxă comună minimă care 
urmează a fi percepută de statele membre 
pentru finanţarea, monitorizarea, 
controlul, restabilirea agriculturii fără 
pesticide şi conversia la aceasta.
Statele membre pot percepe şi alte taxe sau 
cotizaţii în aceleaşi scopuri.

Or. da

Justificare

The aim of the proposal is to introduce the polluter-pays principle.

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 453
Articolul 71 alineatul (1)

(1) Statele membre îşi pot recupera costurile 
asociate activităţilor desfăşurate ca urmare a 
obligaţiilor ce decurg din prezentul 
regulament, prin intermediul unor taxe şi 
drepturi.

(1) Statele membre îşi pot recupera costurile 
asociate activităţilor desfăşurate în legătură 
cu aprobări sau autorizaţii din domeniul de 
aplicare a prezentului regulament sau ca 
urmare a obligaţiilor ce decurg din acesta, 
prin intermediul unor taxe şi drepturi.

Or. en

Justificare

As drafted, the proposed text would allow member States to recover their costs only for work 
which was a specific obligation under the Regulation.  This would preclude, for example, co-
rapporteur or peer review work.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 454
Articolul 74

În conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (2), Comisia poate 
adopta sau modifica documente tehnice sau 
orientative destinate aplicării prezentului 
regulament. Comisia poate cere Autorităţii 

În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 76 alineatul (3a), Comisia poate 
adopta sau modifica documente tehnice sau 
orientative destinate aplicării prezentului 



AM\672288RO.doc 109/130 PE 390.442v01-00

RO

să elaboreze sau să contribuie la elaborarea 
acestor documente orientative. 

regulament. Comisia poate cere Autorităţii 
să elaboreze sau să contribuie la elaborarea 
acestor documente orientative. Autoritatea 
poate iniţia elaborarea sau revizuirea unor 
documente de orientare pentru evaluarea 
riscurilor privind substanţele active.

Or. en

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.
EFSA should be allowed to initiate itself the preparation or revision of guidance documents 
related to risk assessment.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 455
Articolul 75 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 76 alineatul (3), se procedează la 
adoptarea celor ce urmează:

(1) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 76 
alineatul (3).

(a) modificări ale anexelor, luându-se în 
consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice actuale;

Până la .....*, Comisia prezintă propunerile 
legislative în conformitate cu articolul 251 
din Tratat privind: 

(b) regulamentele privind cerinţele 
documentare formulate pentru substanţele 
active ale produselor fitosanitare, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
literele (b) şi (c), luând în consideraţie 
cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice;

(a) cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active ale produselor fitosanitare, 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
literele (b) şi (c), inclusiv măsuri pentru 
reducerea la minim a testelor pe animale, 
în special folosirea unor metode de testare 
care nu implică utilizarea animalelor şi a 
unor strategii de testare inteligente, luând 
în consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice;

(c) modificări ale regulamentului privind
principiile uniforme de evaluare şi autorizare 
a produselor fitosanitare, în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (6), luând în 
consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice;

(b) principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (6), 
luând în consideraţie cunoştinţele ştiinţifice 
şi tehnice;
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(d) modificările regulamentului cuprinzând
dispoziţiile în materie de etichetare a 
produselor fitosanitare, în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1);

(c) dispoziţiile în materie de etichetare a 
produselor fitosanitare, în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1).

(e) măsurile necesare pentru aplicarea 
prezentului regulament.

* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Replacing am 127 of the rapporteur. 
Only the measures needed to implement this regulation may be adopted by comitology.
The Annexes all contain essential elements of the regulation and should therefore not be 
amended by comitology.
The data requirements, the uniform principles for evaluation and authorisation and the 
requirements for labelling are all essential elements for this regulation. While existing 
provisions adopted in the past by the Council should be carried over to ensure the 
applicability of the regulation, these essential elements should be adopted by co-decision in 
the near future.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 456
Articolul 76 alineatul (4a) (nou)

(4a) La cerere, reuniunile comitetului şi ale 
grupurilor sale de lucru sunt deschise 
deputaţilor Parlamentului European. 

Or. en

Justificare

Transparency on comitology procedures needs to be increased. Observers from the EP should 
be able to participate in the meetings of the Committee and its working groups.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges şi Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Amendamentul 457
Articolul 78
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Articolul 78 eliminat
Derogări acordate pentru agenţi 

fitoprotectori şi sinergici
Prin derogare de la articolul 28 alineatul 
(1), pe durata unei perioade de 5 ani de la 
adoptarea programului de lucru menţionat 
la articolul 26, statele membre pot autoriza 
introducerea pe piaţa proprie a produselor 
fitosanitare conţinând agenţi sinergici sau 
fitoprotectori neaprobaţi, dar incluşi în 
respectivul program.

Or. en

Justificare

This is in line with the earlier amendment suggested at Article 29, paragraph 2 and the 
related Justification.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Christa Klaß

Amendamentul 458
Articolul 79a (nou)

Articolul 79a
Reevaluarea

Până la ...*, Comisia revizuieşte definiţia 
zonelor pentru autorizarea produselor 
fitosanitare, luând în considerare cele mai 
recente descoperiri ştiinţifice. Comisia 
analizează, în special, necesitatea de a 
modifica numărul de zone, precum şi 
numărul de state membre aparţinând unei 
zone.
* Cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

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 
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of the different zones.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 459
Articolul 79a (nou)

Articolul 79a
Comisia Europeană verifică eficacitatea şi 
conformitatea prezentului regulament cu 
piaţa internă şi prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, în termen de trei 
ani de la publicarea prezentului 
regulament şi apoi la fiecare cinci ani, un 
raport la care anexează, dacă este cazul, 
propuneri de modificare. În raport se 
analizează, în special, în ce măsură s-a 
realizat piaţa internă în domeniul 
produselor fitosanitare.

Or. de

Justificare

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

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 460
Anexa II punctul 2.1

2.1. Dispoziţiile articolului 7 alineatul (1) se 
consideră satisfăcute numai dacă, pe baza 
dosarului depus, se consideră că este 
posibilă autorizarea în cel puţin un stat 
membru, pentru cel puţin un produs 
fitosanitar conţinând respectiva substanţă 
activă, pentru cel puţin una dintre 
aplicaţiile reprezentative.

2.1. Dispoziţiile articolului 7 alineatul (1) se 
consideră satisfăcute numai dacă, pe baza 
dosarului depus, se consideră că este 
posibilă autorizarea în cel puţin un stat 
membru, pentru toate produsele şi formulele 
fitosanitare conţinând respectiva substanţă 
activă, pentru întreaga gamă de aplicaţii
reprezentative.

Or. en
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Justificare

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 461
Anexa II punctul 3.2

Substanţele active se aprobă numai atunci 
când se stabileşte că produsul fitosanitar în 
cauză, folosit în conformitate cu bunele 
practici fitosanitare şi luând în consideraţie 
condiţii normale realiste de utilizare, este 
suficient de eficient într-o gamă limitată de 
aplicaţii reprezentative. Îndeplinirea aceastei
cerinţe se analizează în lumina principiilor 
uniforme de evaluare şi autorizare a 
produselor fitosanitare specificată la 
articolul 35 alineatul (2).

Substanţele active se aprobă numai atunci 
când se stabileşte că produsul fitosanitar în 
cauză, folosit în conformitate cu bunele 
practici pentru produse fitosanitare şi luând 
în consideraţie condiţii realiste de utilizare, 
este suficient de eficient într-o gamă largă 
de aplicaţii reprezentative. Îndeplinirea 
acestei cerinţe se analizează în lumina 
principiilor uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare 
specificată la articolul 35 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Any decision must be based on realistic conditions of use. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos şi Avril Doyle

Amendamentul 462
Anexa II punctul 3.6.1

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

3.6.1. Dacă este necesar, se determină o doză 
zilnică admisibilă (DZA), un nivel admisibil 
de expunere a operatorului (NAEO) şi o 
doză acută de referinţă (DAR). La 
determinarea acestor valori trebuie asigurată 
o marjă de siguranţă suficient de mare, 
luându-se în consideraţie tipul şi gravitatea 
efectelor, posibilele combinaţii de efecte şi 
vulnerabilitatea unor grupuri specifice de 
populaţie, precum utilizatorii profesionişti 
şi grupurile vulnerabile. 
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Or. en

Justificare

According to the precautionary principle, cut off criteria for chronic health effects should be 
set at the level of hazard assessment and should not be related to exposure assessment. This is 
so because there is no definition for “realistic proposed conditions”. Other cut off criteria 
also exclude parts of the risk assessment strategy, for example the cut off criteria for vPvB.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 463
Anexa II punctul 3.6.1

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

3.6.1. Dacă este necesar, se determină o doză 
zilnică admisibilă (DZA), un nivel admisibil 
de expunere a operatorului (NAEO) şi o 
doză acută de referinţă (DAR). La 
determinarea acestor valori trebuie asigurată 
o marjă de siguranţă adecvată de minim 
100, luându-se în consideraţie tipul şi 
gravitatea efectelor, posibilele efecte 
combinate şi vulnerabilitatea unor grupuri
expuse unor riscuri deosebite.

Or. de

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 464
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 

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, o evaluare, realizată în conformitate 
cu principiile uniforme menţionate la 
articolul 35, demonstrează, în condiţiile 
recomandate de utilizare, o protecţie 
acceptabilă a utilizatorilor, lucrătorilor, 
trecătorilor şi consumatorilor pentru cel 
puţin o aplicaţie reprezentativă a cel puţin 
unui produs fitosanitar.
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utilizare realiste propuse, neglijabilă.

Or. en

Justificare

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 
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.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 465
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 
utilizare realiste propuse, neglijabilă. 

eliminat

Or. en

Justificare

See justification to Annex II, point 3.6.2
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Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 466
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

Or. en

Justification

See justification to Annex II, point 3.6.2

Amendament depus de Richard Seeber şi Holger Krahmer

Amendamentul 467
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

Or. en
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Justificare

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. 
See also justification to Annex II, point 3.6.2

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos şi Avril Doyle

Amendamentul 468
Anexa II punctul 3.6.5a (nou)

3.6.5a. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării în conformitate cu 
unele indicaţii orientative de testare 
recunoscute la nivel comunitar sau 
internaţional, sunt considerate drept lipsite 
de efecte neurotoxice cu relevanţă 
toxicologică la om, ţinând cont de 
expunerea în timpul vieţii 
embrionare/fetale şi/sau în timpul 
copilăriei, precum şi de posibila combinaţie 
de efecte, 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. 

Or. en

Justificare

According to the precautionary principle, cut off criteria for chronic health effects should be 
set at the level of hazard assessment and should not be related to exposure assessment. This is 
so because there is no definition for “realistic proposed conditions”. Other cut off criteria 
also exclude parts of the risk assessment strategy, for example the cut off criteria for vPvB.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 469
Anexa II punctul 3.7.1 litera (a) subpunctele (i) şi (ia) (nou)
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(i) Dovada că perioada de înjumătăţire
DT50 în apă este mai mare de două luni, sau 
că DT50 în sol este mai mare de şase luni, 
sau că DT50 în sedimente este mai mare de 
şase luni; şi ―

(i) Dovada că valoarea sa DT50 în apă este 
mai mare de două luni, sau că DT50 în sol 
este mai mare de şase luni, sau că DT50 în 
sedimente este mai mare de şase luni;

(ia) Dovada că substanţa activă este în 
orice alt fel suficient de persistentă pentru 
a justifica excluderea sa din anexa I;

Or. en

Justification

This amendment brings the Regulation in line with annex D of the Stockholm Convention. The 
three POP-criteria should be individually cut-off criteria. In addition these criteria should 
not be overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 470
Anexa II punctul 3.7.1 litera (a) subpunctul (ib) (nou)

(ib) De luat în considerare în contextul 
Convenţiei privind poluanţii organici 
persistenţi; sau

Or. en

Justificare

This amendment brings the Regulation in line with annex D of the Stockholm Convention. The 
three POP-criteria should be individually cut-off criteria. In addition these criteria should 
not be overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 471
Anexa II punctul 3.7.1 litera (b) subpunctul (iia) (nou)

(iia) Date privind monitorizarea din biote 
care arată că potenţialul de bioacumulare 
al substanţei active este suficient de mare 
pentru a fi luată în considerare în cadrul 
Convenţiei privind poluanţii organici 
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persistenţi; sau

Or. en

Justificare

This amendment brings the Regulation in line with annex D of the Stockholm Convention. The 
three POP-criteria should be individually cut-off criteria. In addition these criteria should 
not be overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 472
Anexa II punctul 3.7.1 litera (c) subpunctul (ii)

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

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

Or. el

Justificare

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

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 473
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:
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- 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
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 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. 

Or. en
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Justificare

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.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 474
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 sunt 
substanţe 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.

Or. en

Justificare

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. 
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These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 475
Anexa II punctul 3.8.1

3.8.1. Substanţele active sunt considerate 
conforme cu articolul 4 numai dacă 
evaluarea riscurilor demonstrează că acestea 
sunt admisibile în conformitate cu criteriile 
specificate în cadrul principiilor uniforme de 
evaluare şi autorizare a produselor 
fitosanitare menţionate la articolul 35, în 
condiţiile realiste propuse pentru utilizarea 
unui produs fitosanitar conţinând 
respectivele substanţe active. Evaluarea ia în 
consideraţie gravitatea efectelor, 
incertitudinea în ceea ce priveşte datele şi 
numărul de grupuri de organisme pe care se 
scontează că utilizarea în condiţiile 
prestabilite a substanţei active le va afecta 
negativ.

3.8.1. Substanţele active sunt considerate 
conforme cu articolul 4 numai dacă 
evaluarea riscurilor demonstrează că acestea 
sunt admisibile în conformitate cu criteriile 
specificate în cadrul principiilor uniforme de 
evaluare şi autorizare a produselor 
fitosanitare menţionate la articolul 35, în 
condiţiile realiste propuse pentru utilizarea 
unui produs fitosanitar conţinând 
respectivele substanţe active. Evaluarea ia în 
consideraţie gravitatea efectelor pe termen 
lung asupra biodiversităţii, incertitudinea în 
ceea ce priveşte datele şi numărul de grupuri 
de organisme pe care se scontează că 
utilizarea în condiţiile prestabilite a 
substanţei active le va afecta negativ.

Or. el

Justificare

The long-term conservation of biodiversity must be one of the basic objectives of the 
Regulation.  

Amendament depus de Richard Seeber şi Holger Krahmer

Amendamentul 476
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 

eliminat
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excepţia cazului în care expunerea acestora 
la acţiunea respectivelor substanţe active 
din compoziţia unui produs fitosanitar este, 
în condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă. 

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 477
Anexa II punctul 3.8.2a (nou)

3.8.2a. O substanţă activă se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării în conformitate cu 
unele indicaţii orientative de testare 
recunoscute la nivel comunitar sau 
internaţional şi a altor date şi informaţii 
disponibile, inclusiv a unei analize a 
literaturii ştiinţifice, este considerată drept 
lipsită de efecte toxice pentru albine şi are 
un coeficient de risc (CR) sub 50.

Or. en

Justificare

Studies have found that bees, which have been exposed to pesticides, suffer loss of 
orientation. Bee toxicity shall be taken into account in the approval process. The Hazard 
Quotient (HQ) is a very useful indicator to calculate toxicity to bees and should therefore be 
taken explicitly into consideration in the risk assessment.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 478
Anexa II punctul 3.9 litera (a) (nouă)
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3.9a. Substanţele aflate pe o listă de 
substanţe prioritare, întocmită în 
conformitate cu tratatele internaţionale 
relevante ratificate de Uniunea Europeană 
sau pe lista de substanţe prioritare pentru 
politica privind apa anexată la Directiva 
2000/60/CEE nu ar trebui să fie aprobate.

Or. en

Justificare

This amendment brings the Regulation in line with existing legislation and in coherence with 
the Water Framework Directive

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 479
Anexa II punctul 4

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 de înlocuire aprobate;

- pe baza evaluării testelor de genotoxicitate 
de nivel superior efectuate în conformitate 
cu cerinţele documentare formulate 
pentru substanţele active şi produsele 
fitosanitare şi a altor date şi informaţii 
disponibile, acestea sunt clasificate, în 
conformitate cu prevederile Directivei 
67/548/CEE, ca agenţi 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.

- 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 altor date şi informaţii 
disponibile, acestea sunt sau trebuie să fie 
clasificate, în conformitate cu prevederile 
Directivei 67/548/CEE, drept agenţi 
carcinogeni de categoria 1 sau 2, cu 
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excepţia cazului în care expunerea 
omului la acţiunea respectivei substanţe 
active din compoziţia unui produs 
fitosanitar este, în condiţiile de utilizare 
realiste propuse, neglijabilă.

- 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 altor date şi informaţii disponibile, 
acestea sunt sau trebuie să fie 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.

- 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.
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.
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Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 
2000.
Evaluarea bioacumulării se bazează pe 
date privind bioconcentraţia măsurate pe 
specii acvatice. Se pot utiliza atât specii de 
apă dulce, cât şi specii de apă de mare.
Toxicitatea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
toxicitate atunci când:
- concentraţia fără efecte observate pe 

termen lung (CFEO) pe speciile de apă de 
mare sau apă dulce este mai mică de 0,01 
mg/l sau

- substanţa este clasificată drept mutagenă 
(categoria 1 sau 2) sau toxică pentru 
reproducere (categoria 1, 2 sau 3) sau

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

- este foarte persistentă şi foarte 
bioacumulatoare (vPvB).

Substanţele care îndeplinesc ambele criterii 
specificate în secţiunile de mai jos sunt 
substanţe vPvB.
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.

Bioacumularea
Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
bioacumulare în cazul în care factorul de 
bioconcentraţie (FBC) este mai mare de 
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5000.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 480
Anexa II punctul 4 liniuţa -1 (nouă)

- este identificată drept substanţă prioritară 
în conformitate cu Directiva 2000/60/CE şi 
directivele sale subordonate;

Or. en

Justificare

If a substance is identified as a priority substance under the water framework directive this 
should be taken into account when approving substances as candidates for substitution.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 481
Anexa II punctul 4 liniuţele 4a şi 4b (noi)

- prezintă un risc de infiltrare în apele 
subterane;
- are un potenţial de perturbare endocrină, 
neurotoxicitate şi imunotoxicitate. 

Or. en

Justificare

Although distinguishing 'high-risk substances' is a step forward, in these criteria any 
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reference to risks of leaching to groundwater is missing. Also references to endocrine 
disrupting properties, neurotoxicity and immune-toxicity are lacking.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 482
Anexa IV punctul 1 al treilea paragraf

Celelalte condiţii care atrag neacordarea sau 
retragerea unei autorizaţii sunt:

Celelalte condiţii care atrag neacordarea sau 
retragerea unei autorizaţii sunt:

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în 
care diversitatea chimică a substanţelor 
active este suficientă pentru a reduce la 
minimum dobândirea rezistenţei la 
organismele ţintă;

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în 
care diversitatea substanţelor active şi a 
altor metode nechimice de protecţie a 
culturilor şi de prevenire a apariţiei 
organismelor dăunătoare este suficientă 
pentru a reduce la minimum dobândirea 
rezistenţei la organismele ţintă;

(b) înlocuirea se aplică numai la substanţele
active care, utilizate fiind în compoziţia 
produselor fitosanitare, prezintă un nivel de 
risc semnificativ mai mare pentru sănătatea 
umană sau mediu;

(b) înlocuirea poate fi aplicată de statele 
membre tuturor substanţelor active care, 
utilizate fiind în compoziţia produselor 
fitosanitare, prezintă un nivel de risc mai 
mare pentru sănătatea umană sau mediu;

(c) la înlocuire se recurge numai permiţând 
în prealabil, dacă este necesar, acumularea 
de experienţă prin utilizare în practică, dacă 
o astfel de experienţă nu este disponibilă.

Or. en

Justificare

This amendment eliminates the limit to the substitution of ONLY some substances by leaving 
the scope open to Member States.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 483
Anexa IV punctul 1 al treilea paragraf

Celelalte condiţii care atrag neacordarea sau 
retragerea unei autorizaţii sunt:

Celelalte condiţii care atrag neacordarea sau 
retragerea unei autorizaţii sunt:

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în 
care diversitatea chimică a substanţelor 

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în 
care diversitatea substanţelor active şi a 
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active este suficientă pentru a reduce la 
minimum dobândirea rezistenţei la 
organismele ţintă;

altor metode nechimice de protecţie a 
culturilor şi de prevenire a apariţiei 
organismelor dăunătoare este suficientă 
pentru a reduce la minimum dobândirea 
rezistenţei la organismele ţintă;

(b) înlocuirea se aplică numai la substanţele
active care, utilizate fiind în compoziţia 
produselor fitosanitare, prezintă un nivel de 
risc semnificativ mai mare pentru sănătatea 
umană sau mediu;

(b) ) înlocuirea poate fi aplicată de statele 
membre tuturor substanţelor active care, 
utilizate fiind în compoziţia produselor 
fitosanitare, prezintă un nivel de risc mai 
mare pentru sănătatea umană sau mediu;

(c) la înlocuire se recurge numai permiţând 
în prealabil, dacă este necesar, acumularea 
de experienţă prin utilizare în practică, dacă 
o astfel de experienţă nu este disponibilă.

(c) la înlocuire se recurge numai permiţând 
în prealabil, dacă este necesar, acumularea 
de experienţă prin utilizare în practică, dacă 
o astfel de experienţă nu este disponibilă.

Or. en

Justificare

This amendment eliminates the limit to the substitution of ONLY some substances by leaving 
the scope open to Member States.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 484
Anexa IV punctul 3 primul paragraf

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

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

Or. el
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Justificare

In order to safeguard the movement of plant protection products, the competitiveness of 
Community agriculture must also be safeguarded.

</RepeatBlock-Amend>
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