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Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 150
Considerentul 6

(6) Producţia vegetală ocupă un loc 
important în cadrul Comunităţii. Utilizarea 
produselor fitosanitare constituie unul 
dintre mijloacele cele mai importante de 
protejare a plantelor şi produselor vegetale 
împotriva organismelor dăunătoare, 
inclusiv buruienile, şi de îmbunătăţire a 
producţiei agricole.

eliminat

Or. en

Justification

The top priority of this Regulation is the protection of human and animal health, which 
must therefore take absolute precedence over any financial, economic or other 
considerations.
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 151
Considerentul 7

(7) Produsele fitosanitare pot să aibă şi 
efecte negative asupra producţiei vegetale. 
Utilizarea lor poate implica riscuri şi
pericole pentru om, animale şi mediu, mai 
ales dacă sunt introduse pe piaţă fără să fi 
fost testate şi autorizate oficial şi dacă sunt 
utilizate incorect. În consecinţă, se impune 
adoptarea unor norme unitare privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare.

(7) Pesticidele pot să aibă şi efecte negative 
asupra producţiei vegetale. Utilizarea lor 
poate implica riscuri, pericole şi efecte 
negative atât pe termen scurt, cât şi pe 
termen lung pentru om, animale şi mediu, şi 
nu numai, dacă sunt introduse pe piaţă fără 
să fi fost testate şi autorizate oficial şi dacă 
sunt utilizate incorect. În consecinţă, se 
impune adoptarea unor norme unitare 
privind introducerea pe piaţă a pesticidelor. 

Or. en

Justification

The term 'plant protection products' used throughout the proposal, including the title, is 
inappropriate as many members of the public will not be familiar with this terminology. 
Therefore its continued use could lead to confusion amongst members of the 
public/consumers. The word pesticides is the correct word to use. ‘Plant protection products’ 
should be replaced with ‘pesticides’ and in the relevant places ‘pesticide products' 
throughout the text of this Regulation.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 152
Considerentul 7

(7) Produsele fitosanitare pot să aibă şi 
efecte negative asupra producţiei vegetale. 
Utilizarea lor poate implica riscuri şi 
pericole pentru om, animale şi mediu, mai 
ales dacă sunt introduse pe piaţă fără să fi 
fost testate şi autorizate oficial şi dacă sunt 
utilizate incorect. În consecinţă, se impune 
adoptarea unor norme unitare privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare.

(7) Produsele fitosanitare pot să aibă şi 
efecte negative asupra producţiei vegetale. 
Utilizarea lor poate implica efecte 
dăunătoare, riscuri, pericole intrinseci şi 
efecte adverse, atât pe termen scurt, cât şi 
pe termen lung pentru om, animale şi 
mediu, mai ales dacă sunt introduse pe piaţă 
fără să fi fost testate şi autorizate oficial şi 
dacă sunt utilizate incorect. În consecinţă, se 
impune adoptarea unor norme unitare 
privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare.

Or. en
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Justification

PPPs do not only involve risks and hazards for humans, animals and the environment. They 
also entail harm on humans, animals and the environment and intrinsic hazards.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 153
Considerentul 8

(8) Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea omului sau mediul.

(8) Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate şi celor care alăptează, fetuşilor, 
sugarilor şi copiilor. Este necesară aplicarea 
principiului prudenţei şi, în virtutea acestuia, 
industria trebuie să dovedească faptul că 
produsele fabricate şi introduse pe piaţă nu 
afectează în mod negativ sănătatea omului 
sau mediul.

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 154
Considerentul 8

(8) Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 

(8) Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor, populaţiei 
în vârstă şi persoanelor convalescente. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
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negativ sănătatea omului sau mediul. negativ sănătatea omului sau mediul.

Or. pl

Justification

Convalescent persons should be included among the particularly vulnerable groups, because 
they need to be in a clean environment that is free of plant protection products in order to 
regain their health.

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 155
Considerentul 8

(8) Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea omului sau mediul.

(8) Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului şi, în acelaşi timp, 
acela de a garanta competitivitatea 
agriculturii europene. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea omului sau mediul.

Or. el

Justification

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

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

Amendamentul 156
Considerentul 8

(8) Scopul prezentului regulament este acela (8) Scopul prezentului regulament este acela 
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de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea omului sau mediul.

de a asigura un grad ridicat de protecţie, atât 
pentru sănătatea omului, cât şi pentru aceea 
a animalelor, precum şi un grad ridicat de 
protecţie a mediului. O atenţie deosebită 
trebuie să se acorde protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv femeilor 
însărcinate, sugarilor şi copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului prudenţei şi, 
în virtutea acestuia, industria trebuie să 
dovedească faptul că produsele fabricate şi 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea omului sau mediul şi nici 
nu sunt susceptibile de acest lucru.

Or. en

Justification

Currently a high level of proof required to demonstrate that a pesticide does affect human 
health and the environment. The level of proof should instead be required to demonstrate that 
a pesticide does not affect or is not suspected to affect human health and the environment.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 157
Considerentul 9

(9) În compoziţia produselor fitosanitare 
trebuie incluse numai substanţele cu utilitate 
demonstrată pentru producţia vegetală şi 
care nu exercită efecte nocive previzibile 
asupra sănătăţii omului sau a animalelor sau 
nu afectează în mod inacceptabil mediul. 
Pentru a obţine acelaşi nivel de protecţie în 
toate statele membre, decizia cu privire la 
acceptabilitatea sau inacceptabilitatea 
acestor substanţe trebuie să fie luată la nivel 
comunitar.

(9) În compoziţia produselor fitosanitare 
trebuie incluse numai substanţele cu utilitate 
demonstrată pentru producţia vegetală şi în 
privinţa cărora s-a stabilit că nu vor 
exercita efecte nocive previzibile asupra 
sănătăţii omului sau a animalelor sau nu 
afectează în mod inacceptabil mediul. Pentru 
a obţine acelaşi înalt nivel de protecţie în 
toate statele membre, decizia cu privire la 
acceptabilitatea sau inacceptabilitatea 
acestor substanţe trebuie să fie luată la nivel 
comunitar.

Or. de
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Amendament depus de Christa Klaß şi Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges şi Péter 
Olajos

Amendamentul 158
Considerentul 9a (nou)

(9a) În vederea aplicării principiului 
„poluatorul plăteşte”, Comisia ar trebui să 
analizeze modalitatea de implicare activă a 
producătorilor de produse fitosanitare sau 
de substanţe active conţinute de acestea în 
gestionarea sau repararea efectelor 
dăunătoare asupra sănătăţii umane sau 
asupra mediului, ca rezultat al utilizării 
acestor produse.

Or. de

Justification

As in other areas of European health and environment policy, manufacturer responsibility 
should also apply to plant protection products and their active substances. 

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 159
Considerentul 11a (nou)

(11a) Elaborarea metodelor de testare in 
vitro ce utilizează organisme de origine 
non-animală ar trebui promovată, în 
vederea obţinerii mai multor informaţii 
relevante pentru siguranţa umană decât 
cele furnizate de experimentele efectuate în 
prezent pe animale. 

Or. en

Justification

The vast majority of animal test methods have never been validated to modern standards, and 
in many cases their relevance and reliability are in doubt. The promotion of non animal test 
methods is important for the protection of human health, as well as to prevent animal 
suffering.
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Amendment by Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies şi 
Roberto Musacchio

Amendamentul 160
Considerentul 13

(13) Pentru garantarea siguranţei, perioada 
pentru care se emit aprobări în cazul 
substanţelor active trebuie să fie limitată în 
timp. Perioada de valabilitate a aprobării 
trebuie să fie proporţională cu eventualele 
riscuri inerente utilizării unor astfel de 
substanţe. Toate deciziile privind reînnoirea 
aprobării trebuie luate ţinând cont de
experienţa acumulată prin utilizarea efectivă 
a produselor fitosanitare conţinând 
substanţele în cauză, precum şi de toate 
progresele ştiinţifice şi tehnice. După prima 
reînnoire, aceste substanţe nu mai trebuie 
revizuite decât dacă există indicii că au 
încetat să mai fie în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului regulament.

(13) Pentru garantarea siguranţei, perioada 
pentru care se emit aprobări în cazul 
substanţelor active trebuie să fie limitată în 
timp. Perioada de valabilitate a aprobării 
trebuie să fie proporţională cu eventualele 
riscuri inerente utilizării unor astfel de 
substanţe şi ar trebui limitată la maximum 
15 ani pentru substanţele cu periculozitate 
redusă, 5 ani pentru substanţele 
susceptibile de înlocuire şi 10 ani pentru 
alte substanţe. Toate deciziile privind 
reînnoirea aprobării trebuie luate ţinând cont 
de experienţa acumulată prin utilizarea 
efectivă a produselor fitosanitare conţinând 
substanţele în cauză, precum şi de toate 
progresele ştiinţifice şi tehnice.

Or. en

Justification

Substances should be regularly reviewed to take into account current scientific knowledge.

Amendment by Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos +

Amendamentul 161
Considerentul 16

(16) Unele substanţe, care nu sunt utilizate 
în mod preponderent ca produse fitosanitare, 
se pot dovedi utile pentru protejarea 
plantelor, însă solicitarea unei aprobări poate 
prezenta , în cazul lor, un interes economic 
limitat. În consecinţă, în măsura în care 
riscurile pe care le implică rămân 
acceptabile, trebuie formulate dispoziţii 
specifice, care să permită aprobarea acestor 
substanţe şi utilizarea lor şi în scopuri 
fitosanitare.

(16) Unele substanţe, care nu sunt utilizate 
în mod preponderent ca produse fitosanitare, 
se pot dovedi utile pentru protejarea 
plantelor, însă solicitarea unei aprobări poate 
prezenta , în cazul lor, un interes economic 
limitat. În consecinţă, în măsura în care 
riscurile pe care le implică rămân 
acceptabile pentru toate părţile interesate, 
trebuie formulate dispoziţii specifice, care să 
permită aprobarea acestor substanţe şi 
utilizarea lor şi în scopuri fitosanitare.
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Or. en

Justification

It is supposed to be society that designates what is an “acceptable risk” and so if society feels 
that a risk is not acceptable, then what is considered acceptable is redefined and the risk 
assessed accordingly. Therefore risks can only be deemed acceptable by all relevant 
stakeholders. This must include representatives of rural residents and communities, farmers 
groups, environmental and consumer groups as well as the public in general. 

Amendament depus de Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Amendamentul 162
Considerentul 16

(16) Unele substanţe, care nu sunt utilizate 
în mod preponderent ca produse fitosanitare, 
se pot dovedi utile pentru protejarea 
plantelor, însă solicitarea unei aprobări poate 
prezenta , în cazul lor, un interes economic 
limitat. În consecinţă, în măsura în care 
riscurile pe care le implică rămân
acceptabile, trebuie formulate dispoziţii 
specifice, care să permită aprobarea acestor 
substanţe şi utilizarea lor şi în scopuri 
fitosanitare.

(16) Unele substanţe, care nu sunt utilizate 
în mod preponderent ca produse fitosanitare, 
se pot dovedi utile pentru protejarea 
plantelor, însă solicitarea unei aprobări poate 
prezenta , în cazul lor, un interes economic 
limitat. În consecinţă, în măsura în care 
riscurile pe care le implică sunt considerate
acceptabile de către toate părţile interesate, 
trebuie formulate dispoziţii specifice, care să 
permită aprobarea acestor substanţe şi 
utilizarea lor şi în scopuri fitosanitare.

Or. en

Justification

It is supposed to be society that designates what is an “acceptable risk” and so if society feels 
that a risk is not acceptable, then what is considered acceptable is redefined and the risk 
assessed accordingly. Therefore risks can only be deemed acceptable by all relevant 
Stakeholders. This must include representatives of rural residents and communities, farmers 
groups, (both organic and conventional) and environmental and consumer groups as well as 
the public in general.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 163
Considerentul 17

(17) Unele substanţe active devin 
acceptabile numai după luarea unor 

(17) Unele substanţe active de interes
deosebit, care sunt în prezent aprobate, ar 
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măsuri de reducere a riscurilor pe scară 
largă. Aceste substanţe trebuie să fie 
identificate la nivel comunitar. Statele 
membre trebuie să reexamineze la intervale 
regulate posibilitatea înlocuirii produselor 
fitosanitare care conţin astfel de substanţe 
active cu produse fitosanitare conţinând 
substanţe active care necesită măsuri de 
reducere a riscurilor de anvergură mai 
redusă.

trebui să fie identificate la nivel comunitar 
ca substanţe susceptibile de înlocuire.
Statele membre ar trebui să reexamineze la 
intervale regulate posibilitatea înlocuirii 
produselor fitosanitare care conţin astfel de 
substanţe active cu produse fitosanitare 
conţinând substanţe active care necesită 
măsuri de reducere a riscurilor de anvergură 
mai redusă sau care nu presupun nici o 
măsură de reducere a riscurilor sau cu 
practici agricole alternative. În urma unui 
rezultat pozitiv, substanţele active ar trebui 
înlocuite imediat.

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos +

Amendamentul 164
Considerentul 17

(17) Unele substanţe active devin 
acceptabile numai după luarea unor măsuri 
de reducere a riscurilor pe scară largă. 
Aceste substanţe trebuie să fie identificate la 
nivel comunitar. Statele membre trebuie să 
reexamineze la intervale regulate 
posibilitatea înlocuirii produselor 
fitosanitare care conţin astfel de substanţe 
active cu produse fitosanitare conţinând 
substanţe active care necesită măsuri de 
reducere a riscurilor de anvergură mai 
redusă.

(17) Unele substanţe active devin 
acceptabile numai după luarea unor măsuri 
de reducere a riscurilor pe scară largă.
Aceste substanţe ar trebui identificate la 
nivel comunitar şi naţional. Statele membre 
ar trebui să reexamineze la intervale 
regulate posibilitatea înlocuirii produselor 
fitosanitare care conţin astfel de substanţe 
active cu produse fitosanitare conţinând 
substanţe active care necesită măsuri de 
reducere a riscurilor de anvergură mai 
redusă sau cu practici agricole şi metode de 
protecţie a culturilor alternative şi non-
chimice.

Or. en

Justification

Candidates for substitution should be examined once and replaced by safer alternatives. This 
is to avoid that products containing candidates for substitution remain in the market 
indefinitely. There should be the possibility to substitute products by non-chemical 
alternatives.
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 165
Considerentul 17

(17) Unele substanţe active devin 
acceptabile numai după luarea unor măsuri 
de reducere a riscurilor pe scară largă. 
Aceste substanţe trebuie să fie identificate la 
nivel comunitar. Statele membre trebuie să 
reexamineze la intervale regulate 
posibilitatea înlocuirii produselor
fitosanitare care conţin astfel de substanţe 
active cu produse fitosanitare conţinând 
substanţe active care necesită măsuri de 
reducere a riscurilor de anvergură mai 
redusă.

(17) Unele substanţe active devin 
acceptabile numai după luarea unor măsuri 
de reducere a riscurilor pe scară largă.
Aceste substanţe ar trebui identificate la 
nivel comunitar şi naţional. Statele membre 
ar trebui să examineze produsele fitosanitare 
care conţin astfel de substanţe active, în 
vederea înlocuirii acestora cu produse 
fitosanitare conţinând substanţe active care 
necesită măsuri de reducere a riscurilor de 
anvergură semnificativ mai redusă sau cu 
practici agricole şi metode de protecţie a 
culturilor alternative şi non-chimice.

Or. en

Justification

Candidates for substitution should be examined once and replaced by safer alternatives. This 
is to avoid that products containing candidates for substitution remain in the market 
indefinitely. There should be the possibility to substitute products by non-chemical 
alternatives.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 166
Considerentul 17a (nou)

(17a) În avizul său din 10 martie 2006 
privind adecvarea metodologiilor existente 
de evaluare a riscurilor potenţiale legate de 
produsele fabricate sau obţinute în mod 
întâmplător cu ajutorul nanotehnologiilor, 
Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare 
emergente şi noi a indicat lacune majore în 
ceea ce priveşte cunoştinţele necesare 
pentru evaluarea riscurilor, inclusiv 
caracterizarea nanoparticulelor, detectarea 
şi măsurarea acestora, relaţia doză-
răspuns, evoluţia şi persistenţa 
nanoparticulelor în organismul uman şi 
mediu, precum şi toate aspectele 
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toxicologice şi ecotoxicologice legate de 
nanoparticule. Acesta a concluzionat că 
metodologiile curente de evaluare a 
riscurilor necesită anumite modificări 
pentru a face faţă pericolelor legate de 
nanotehnologii şi, în special, că e posibil ca 
metodele toxicologice şi ecotoxicologice 
existente să nu fie suficiente pentru a face 
faţă tuturor problemelor create de 
nanoparticule. Dispoziţiile prezentului 
regulament ar trebui să garanteze o 
evaluare corespunzătoare a 
nanoparticulelor din punct de vedere al 
siguranţei, ca şi condiţie preliminară 
pentru aprobarea acestora ca substanţe 
active.

Or. en

Justification

The major gaps in the knowledge for risk assessment of nanoparticles, as stated by SCENIHR, 
as well as their conclusions stating a need for modifications of existing methods, need to be 
stated explicitly. This has consequences for the safety assessment of nanoparticles, and should 
lead to specific provisions for nanoparticles in the context of this regulation.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 167
Considerentul 17b (nou)

(17b) În cazul în care măsurile urmărite în 
considerentul 17a (nou) creează distorsiuni 
concurenţiale prin discriminarea actorilor 
interni de către un stat membru, acesta din 
urmă trebuie să garanteze o compensare 
adecvată.

Or. de

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 168
Considerentul 19
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(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare.

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare, precum şi motivele 
corespunzătoare. Aceste informaţii ar 
trebui făcute publice. Informaţiile privind 
componentele incluse în produsele 
fitosanitare trebuie, de asemenea, făcute 
publice.

Or. en

Justification

The public has a right to know information on risks and potential adverse impacts of co-
formulants, as even if they are not included in pesticide products they may be included in non-
pesticidal products on the market. Therefore the information as to which co-formulants 
should not be included in pesticide products and the reasons why should be publicly 
available. All co-formulants that are included in pesticide products must also be publicly 
available and not subject to commercial confidentiality.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 169
Considerentul 19

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare.

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare, precum şi motivele 
corespunzătoare. Aceste informaţii ar 
trebui făcute publice. Informaţiile privind 
componentele incluse în pesticide trebuie, 
de asemenea, făcute publice.

Or. en

Justification

The public has a right to know information on risks and potential adverse impacts of co-
formulants, they may be included in non-pesticidal products on the market. Therefore the 
information as to which co-formulants should not be included in pesticide products and the 
reasons why should be publicly available.
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Amendment by Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos +

Amendamentul 170
Considerentul 19

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare.

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă, disponibilă pentru toate 
părţile interesate, a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare, precum şi motivele 
corespunzătoare.

Or. en

Justification

The public has a right to know information as to which co-formulants should not be included 
in pesticide products and the reasons why should be publicly available, as is the case with 
active substances.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 171
Considerentul 19

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare.

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se adopte
şi să se facă publică o listă pozitivă a 
componentelor care pot să se regăsească în 
compoziţia produselor fitosanitare.

Or. en

Justification

The public has a right to know information on the risks and potential adverse impacts of co-
formulants. Therefore all co-formulants that are included in pesticide products must be 
publicly available and not subject to commercial confidentiality.
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Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 172
Considerentul 19

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare.

(19) Produsele fitosanitare pot conţine şi alte 
componente. Este recomandabil să se 
întocmească o listă a componentelor care nu 
trebuie să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare, precum şi motivele 
corespunzătoare.

Or. en

Justification

The public should have access to basic information about the reasons why a co-formulant 
might not be included in plant protection products as is currently the case with active 
substances.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 173
Considerentul 20

(20) Produsele fitosanitare cu conţinut de 
substanţe active pot avea o multitudine de 
compoziţii şi pot fi utilizate pentru diverse 
culturi, în condiţii agricole, ecologice şi 
climatice diferite. Din aceasta cauză, 
autorizaţiile pentru produse fitosanitare
trebuie să fie acordate de statele membre.

(20) Produsele fitosanitare cu conţinut de 
substanţe active pot avea o multitudine de 
compoziţii şi pot fi utilizate pentru diverse 
culturi, în condiţii agricole, ecologice şi 
climatice diferite. Din aceasta cauză, 
autorizaţiile pentru produse fitosanitare 
trebuie să fie acordate de statele membre şi 
validate pe întreg teritoriul UE.

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 
way in which a functioning internal market for plant protection products can be created.
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Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 174
Considerentul 21

(21) Dispoziţiile care reglementează 
acordarea autorizaţiilor trebuie să asigure un 
grad ridicat de protecţie. În particular, atunci 
când se acordă autorizaţii pentru produse 
fitosanitare, obiectivul protejării sănătăţii 
omului sau a animalelor şi al protecţiei 
mediului trebuie să primeze în faţa 
obiectivului îmbunătăţirii producţiei 
vegetale. În consecinţă, înainte ca produsele 
fitosanitare să fie introduse pe piaţă, este 
necesar să se demonstreze că acestea 
ameliorează incontestabil producţia vegetală 
şi că nu exercită efecte nocive asupra 
sănătăţii omului şi animalelor, precum şi că 
nu afectează în mod inacceptabil mediul.

(21) Dispoziţiile care reglementează 
acordarea autorizaţiilor trebuie să asigure un 
grad ridicat de protecţie. În particular, atunci 
când se acordă autorizaţii pentru produse 
fitosanitare, obiectivul protejării sănătăţii 
omului sau a animalelor şi al protecţiei 
mediului şi a resurselor de apă trebuie să 
primeze în faţa obiectivului îmbunătăţirii 
producţiei vegetale. În consecinţă, înainte ca 
produsele fitosanitare să fie introduse pe 
piaţă, este necesar să se demonstreze că 
acestea ameliorează incontestabil producţia 
vegetală şi că nu exercită efecte nocive 
asupra sănătăţii omului şi animalelor, 
precum şi că nu afectează în mod 
inacceptabil mediul şi resursele de apă.

Or. en

Justification

To ensure protection of water resources.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 175
Considerentul 21

(21) Dispoziţiile care reglementează 
acordarea autorizaţiilor trebuie să asigure un 
grad ridicat de protecţie. În particular, atunci 
când se acordă autorizaţii pentru produse 
fitosanitare, obiectivul protejării sănătăţii 
omului sau a animalelor şi al protecţiei 
mediului trebuie să primeze în faţa 
obiectivului îmbunătăţirii producţiei 
vegetale. În consecinţă, înainte ca produsele 
fitosanitare să fie introduse pe piaţă, este 
necesar să se demonstreze că acestea 
ameliorează incontestabil producţia 
vegetală şi că nu exercită efecte nocive 
asupra sănătăţii omului şi animalelor, 

(21) Dispoziţiile care reglementează 
acordarea autorizaţiilor trebuie să asigure un 
grad ridicat de protecţie. În particular, atunci 
când se acordă autorizaţii pentru produse 
fitosanitare, obiectivul protejării sănătăţii 
omului sau a animalelor şi al protecţiei 
mediului trebuie să primeze în faţa 
obiectivului îmbunătăţirii producţiei 
vegetale. În consecinţă, înainte ca produsele 
fitosanitare să fie introduse pe piaţă, este 
necesar să se demonstreze că nu exercită 
efecte nocive asupra sănătăţii omului, 
inclusiv cea a grupurilor vulnerabile, sau a
animalelor, precum şi că nu afectează în 
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precum şi că nu afectează în mod 
inacceptabil mediul.

mod inacceptabil mediul.

Or. en

Justification

The priority of this Regulation is to ensure a high standard of protection of human and 
animal health and the environment, which must therefore take absolute precedence over 
any financial, economic or other considerations.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 176
Considerentul 24

(24) Pentru a evita repetarea inutilă a 
anumitor operaţii, a reduce activitatea 
administrativă în sarcina industriei şi a 
statelor membre şi pentru ca produsele 
fitosanitare să fie disponibile în mod 
uniform, autorizaţiile acordate de un stat 
membru trebuie să fie acceptate şi de 
celelalte state membre în care se manifestă 
condiţii climatice şi ecologice comparabile.
Prin urmare, pentru a facilita un astfel de
sistem de recunoaştere reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de 
autorizare caracterizate prin condiţii 
comparabile.

(24) Pentru a evita repetarea inutilă a 
anumitor operaţii, a reduce activitatea 
administrativă în sarcina industriei şi a 
statelor membre şi pentru ca produsele 
fitosanitare să fie disponibile în mod 
uniform, autorizaţiile acordate de un stat 
membru trebuie să fie acceptate şi de 
celelalte state membre în care se manifestă 
condiţii climatice şi ecologice comparabile.
Prin urmare, pentru a realiza un veritabil
sistem de recunoaştere reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de 
autorizare caracterizate prin condiţii 
comparabile.

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 177
Considerentul 24
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(24) Pentru a evita repetarea inutilă a 
anumitor operaţii, a reduce activitatea 
administrativă în sarcina industriei şi a 
statelor membre şi pentru ca produsele 
fitosanitare să fie disponibile în mod 
uniform, autorizaţiile acordate de un stat 
membru trebuie să fie acceptate şi de 
celelalte state membre în care se manifestă 
condiţii climatice şi ecologice comparabile.
Prin urmare, pentru a facilita un astfel de 
sistem de recunoaştere reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de 
autorizare caracterizate prin condiţii 
comparabile.

(24) Pentru a evita repetarea inutilă a 
anumitor operaţii, a reduce activitatea 
administrativă în sarcina industriei şi a 
statelor membre şi pentru ca produsele 
fitosanitare să fie disponibile în mod 
uniform, autorizaţiile acordate de un stat 
membru trebuie să fie acceptate şi de 
celelalte state membre în care se manifestă 
condiţii geografice comparabile. Prin 
urmare, pentru a facilita un astfel de sistem 
de recunoaştere reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe zone de 
autorizare caracterizate prin condiţii 
comparabile.

Or. pl

Justification

Clarification. Climatic conditions are not on an equal footing with ecological conditions, 
given that the latter are instrumental in creating the former.
It is the conditions obtaining within the geographical environment, understood as a set of 
inter-related elements (lithosphere, atmosphere, hydrosphere, pedosphere, anthroposphere), 
that create the ecosystem in which specific ecological conditions determining the development 
of a habitat for living organisms occur.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 178
Considerentul 24a (nou)

(24a) Divizarea statelor membre pe zone de 
autorizare este considerată a fi primul pas 
în realizarea unei pieţe interne integrate a 
produselor fitosanitare, în cadrul căreia 
autorizaţia acordată pentru un produs 
fitosanitar este valabilă pe întreg teritoriul 
UE. Comisia publică periodic un raport cu 
privire la stadiul realizării pieţei interne a 
produselor fitosanitare. Comisia prezintă, 
de asemenea, propuneri de măsuri pentru 
realizarea cât mai rapidă a pieţei interne.

Or. de
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Justification

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

An internal market for plant protection products is the goal. That means that a plant 
protection product authorised in one EU Member State would automatically be authorised 
throughout the EU.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 179
Considerentul 26

(26) În cazuri excepţionale, când producţia 
vegetală este expusă unor pericole care nu 
pot fi evitate prin alte mijloace, statelor 
membre trebuie să li se permită să 
autorizeze produse fitosanitare care nu 
îndeplinesc integral condiţiile specificate în 
prezentul regulament. Autorizaţiile 
acordate în astfel de circumstanţe trebuie 
revizuite la nivel comunitar.

eliminat

Or. en

Justification

This recital should be deleted because it is very difficult to define a danger or a threat and 
this derogation will give rise to any sort of exception, that should be avoided.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 180
Considerentul 26

(26) În cazuri excepţionale, când producţia 
vegetală este expusă unor pericole care nu 
pot fi evitate prin alte mijloace, statelor 
membre trebuie să li se permită să 
autorizeze produse fitosanitare care nu 
îndeplinesc integral condiţiile specificate în 
prezentul regulament. Autorizaţiile 

eliminat
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acordate în astfel de circumstanţe trebuie 
revizuite la nivel comunitar.

Or. en

Justification

There seems little point in having a Regulation with high standards if it gives the option to 
depart from those standards, regardless as to whether it is for exceptional cases or not. 
Therefore this recital should be deleted.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 181
Considerentul 26

(26) În cazuri excepţionale, când producţia 
vegetală este expusă unor pericole care nu 
pot fi evitate prin alte mijloace, statelor 
membre trebuie să li se permită să 
autorizeze produse fitosanitare care nu 
îndeplinesc integral condiţiile specificate în 
prezentul regulament. Autorizaţiile acordate 
în astfel de circumstanţe trebuie revizuite la 
nivel comunitar.

(26) În cazuri excepţionale, când producţia 
vegetală şi ecosistemele sunt expuse unor 
pericole care nu pot fi evitate prin alte 
mijloace, trebuie să se permită autorizarea 
produselor fitosanitare care nu îndeplinesc 
integral condiţiile specificate în prezentul 
regulament. Autorizaţiile temporare 
acordate în astfel de circumstanţe trebuie 
revizuite la nivel comunitar.

Or. de

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 182
Considerentul 28

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare. Consiliul urmează să 
includă principiile managementului 
integrat al speciilor dăunătoare, completate 
cu bune practici fitosanitare şi ambientale, 
printre criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(EC) Nr. 1782/2003 Din această cauză, este 

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
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necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

speciilor dăunătoare.

Or. de

Justification

The introduction of new cross-compliance obligations is rejected.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 183
Considerentul 28

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare. Consiliul urmează să 
includă principiile managementului integrat 
al speciilor dăunătoare, completate cu bune 
practici fitosanitare şi ambientale, printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(EC) Nr. 1782/2003 Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare şi acordând prioritate 
alternativelor non-chimice şi naturale, ori 
de câte ori este posibil. Consiliul urmează să 
includă principiile managementului integrat 
al speciilor dăunătoare, completate cu bune 
practici fitosanitare, metode non-chimice de 
protecţie a plantelor şi gestionarea 
culturilor şi a speciilor dăunătoare, printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(EC) Nr. 1782/2003 Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare şi alternative non-
chimice la practicile fitosanitare şi la 
gestionarea culturilor şi a speciilor 
dăunătoare.

Or. en
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Justification

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 alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Amendament depus de Dan Jørgensen and Chris Davies

Amendamentul 184
Considerentul 28

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare. Consiliul urmează să 
includă principiile managementului integrat 
al speciilor dăunătoare, completate cu bune 
practici fitosanitare şi ambientale, printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(CE) Nr. 1782/2003. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în conformitate cu condiţiile prevăzute de 
autorizaţie, acordând prioritate produselor 
alternative non-chimice şi naturale ori de 
câte ori este posibil. Consiliul urmează să 
includă principiile metodelor nechimice de 
protecţie a plantelor şi de gestionare a 
speciilor dăunătoare şi a culturilor, 
completate cu bune practici fitosanitare şi de 
mediu, printre criteriile obligatorii de 
administrare menţionate în Anexa III la 
Regulamentul (CE) Nr. 1782/2003. Din 
această cauză, este necesar să se prevadă o 
perioadă de tranziţie, spre a li se permite 
statelor membre să instituie structurile 
necesare pentru ca utilizatorii de pesticide să 
poată aplica principiile metodelor non-
chimice de protecţie a plantelor şi de 
gestionare a speciilor dăunătoare şi a 
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 alternatives to plant 
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protection and pest and crop management.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 185
Considerentul 28

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare. Consiliul urmează să 
includă principiile managementului integrat 
al speciilor dăunătoare, completate cu bune 
practici fitosanitare şi ambientale, printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(CE) Nr. 1782/2003. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
doar în ultimă instanţă, în conformitate cu 
condiţiile prevăzute de autorizaţia acestora, 
acordând prioritate alternativelor non-
chimice şi  naturale. Consiliul urmează să 
includă principiile metodelor non-chimice 
de protecţie a plantelor şi de gestionare a 
speciilor nedăunătoare şi a culturilor printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(CE) Nr. 1782/2003. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de pesticide să poată aplica 
principiile metodelor non-chimice de
protecţie a plantelor şi de gestionare a
speciilor dăunătoare şi a 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 Gyula Hegyi

Amendamentul 186
Considerentul 28

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 

(28) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate 
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în mod corespunzător, ţinând cont de 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare. Consiliul urmează să 
includă principiile managementului integrat 
al speciilor dăunătoare, completate cu bune 
practici fitosanitare şi ambientale, printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(CE) Nr. 1782/2003. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

în mod corespunzător, în conformitate cu 
condiţiile prevăzute de autorizaţia eliberată, 
avantajând, pe cât posibil, alternativele 
naturale şi care nu folosesc produse 
chimice.  Consiliul urmează să includă 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare, completate cu bune 
practici fitosanitare şi ambientale, printre 
criteriile obligatorii de administrare 
menţionate în Anexa III la Regulamentul 
(CE) Nr. 1782/2003. Din această cauză, este 
necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie, 
spre a li se permite statelor membre să 
instituie structurile necesare pentru ca 
utilizatorii de produse fitosanitare să poată 
aplica principiile de management integrat al 
speciilor dăunătoare.

Or. en

Justificare

Pesticides should be used not according to their new strict authorisation. Priority should be 
given to non-chemical methods of pest management.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 187
Considerentul 31

(31) Studiile constituie o investiţie majoră. 
Aceste investiţii trebuie protejate, pentru a 
stimula cercetarea. Din acest motiv, studiile 
depuse într-un stat membru de un anumit 
solicitant trebuie să fie protejate, astfel încât 
să nu poată fi utilizate de alţi solicitanţi. 
Perioada de protejare trebuie însă să fie 
limitată în timp, pentru a permite 
concurenţa. De asemenea, protecţia trebuie 
limitată la studiile cu adevărat necesare în 
scop normativ, astfel ca solicitanţii să nu 
poată prelungi în mod artificial perioada de 
protejare prin depunerea de noi studii, fără 
ca acestea să fie necesare. 

(31) Studiile constituie o investiţie majoră. 
Aceste investiţii trebuie protejate, pentru a 
stimula cercetarea. Din acest motiv, studiile, 
altele decât cele care implică teste pe 
animale vertebrate şi alte studii care pot 
împiedica testarea pe animale, depuse într-
un stat membru de un anumit solicitant, 
trebuie să fie protejate, astfel încât să nu 
poată fi utilizate de alţi solicitanţi. Perioada 
de protejare trebuie însă să fie limitată în 
timp, pentru a permite concurenţa. De 
asemenea, protecţia trebuie limitată la 
studiile cu adevărat necesare în scop 
normativ, astfel ca solicitanţii să nu poată 
prelungi în mod artificial perioada de 
protejare prin depunerea de noi studii, fără 



PE 390.401v02-00 24/63 AM\672325RO.doc

RO

ca acestea să fie necesare.

Or. de

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 188
Considerentul 32

(32) Este necesar să se elaboreze norme 
pentru evitarea repetării testelor şi studiilor. 
În particular, trebuie interzisă repetarea 
studiilor efectuate pe organisme vertebrate. 
În acest context, accesul la studiile efectuate 
pe vertebrate trebuie să fie permis în mod 
obligatoriu şi în condiţii rezonabile. Pentru 
ca operatorii să aibă posibilitatea de a şti ce 
studii au efectuat alţii, statele membre 
trebuie să ţină o evidenţă a acestora chiar 
dacă nu intră sub incidenţa sistemului de 
acces obligatoriu menţionat mai sus. 

(32) Este necesar să se elaboreze norme
pentru evitarea repetării testelor şi studiilor. 
În particular, trebuie interzisă repetarea 
studiilor efectuate pe organisme vertebrate. 
În acest context, accesul la studiile efectuate 
pe vertebrate şi la alte studii care pot 
împiedica testarea pe animale trebuie să fie 
permis în mod obligatoriu.  Pentru ca 
operatorii să aibă posibilitatea de a şti ce 
studii au efectuat alţii, statele membre 
trebuie să transmită autorităţii toate aceste 
studii, chiar dacă nu intră sub incidenţa 
sistemului de acces obligatoriu menţionat 
mai sus. Autoritatea ar trebui să creeze o 
bază de date centrală pentru astfel de 
studii.

Or. de

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies + Roberto Musacchio

Amendamentul 189
Considerentul 34

(34) Clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
pesticidelor sunt reglementate de Directiva 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 mai 1999 privind 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre în 
domeniul clasificării, ambalării şi etichetării 
preparatelor periculoase. Cu toate acestea, 
pentru a îmbunătăţi protecţia utilizatorilor de 
produse fitosanitare, consumatorilor de 
plante şi de produse vegetale şi mediului 

(34) Clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
pesticidelor sunt reglementate de Directiva 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 mai 1999 privind 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre în 
domeniul clasificării, ambalării şi etichetării 
preparatelor periculoase. Cu toate acestea, 
pentru a îmbunătăţi protecţia utilizatorilor de 
produse fitosanitare, precum şi a 
locuitorilor zonei respective şi a  
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sunt necesare norme specifice suplimentare, 
care să ţină cont de condiţiile particulare de 
utilizare a produselor fitosanitare.

trecătorilor care ar putea fi expuşi 
produselor fitosanitare ca urmare a 
pulverizării pe culturi, a consumatorilor de 
plante şi de produse vegetale şi a mediului, 
sunt necesare norme specifice suplimentare, 
care să ţină cont de condiţiile particulare de 
utilizare a produselor fitosanitare.

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. All the relevant exposure factors must be included in the exposure 
calculations for each group when exposure and risk assessments are undertaken. 

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 190
Considerentul 34

(34) Clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
pesticidelor sunt reglementate de Directiva 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 mai 1999 privind 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre în 
domeniul clasificării, ambalării şi etichetării 
preparatelor periculoase. Cu toate acestea, 
pentru a îmbunătăţi protecţia utilizatorilor de 
produse fitosanitare, consumatorilor de 
plante şi de produse vegetale şi mediului 
sunt necesare norme specifice 
suplimentare, care să ţină cont de condiţiile 
particulare de utilizare a produselor 
fitosanitare.

(34) Clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
pesticidelor sunt reglementate de Directiva 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 mai 1999 privind 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre în 
domeniul clasificării, ambalării şi etichetării 
preparatelor periculoase. Cu toate acestea, 
pentru a îmbunătăţi protecţia utilizatorilor de 
produse fitosanitare, a locuitorilor zonei 
respective şi a trecătorilor care ar putea fi 
expuşi pesticidelor ca urmare a pulverizării 
pe culturi, a consumatorilor de plante şi de 
produse vegetale şi a mediului, este necesar 
să se adopte dispoziţii legislative specifice, 
pe baza unei propuneri legislative a 
Comisiei care să ţină cont de condiţiile 
specifice de utilizare a produselor 
fitosanitare 

Or. en
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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. All the relevant exposure factors must be included in the exposure 
calculations for each group when exposure and risk assessments are undertaken.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos + Gyula Hegyi şi Christa 
Klaß

Amendamentul 191
Considerentul 35

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

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

Or. en

Justificare

The risk of pesticides means hazard not only to the users but also to the public, therefore 
advertisements must not mislead the public regarding pesticides and pesticide products must 
not mislead users or the public.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 192
Considerentul 35

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

(35) Pentru a evita ca publicul larg, în 
calitate de utilizator de produse fitosanitare, 
să fie indus în eroare de reclame, este 
recomandabil să se elaboreze norme privind 
publicitatea pentru aceste produse.

Or. en

Justificare

Advertisements regarding pesticides and pesticide products must not mislead users or the 
public. 
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 193
Considerentul 36

(36) Se impune elaborarea unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a 
sănătăţii umane, animale şi a mediului, 
prin depistarea expunerilor potenţiale, 
pentru creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei.

eliminat

Or. de

Justificare

This does not come under the scope of the regulation. The controls and the drawing up of 
records continue to come under the thematic strategy for the sustainable use of  pesticides.

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 194
Considerentul 36

(36) Se impune elaborarea unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a 
sănătăţii umane, animale şi a mediului, prin 
depistarea expunerilor potenţiale, pentru 
creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei.

(36) Se impune elaborarea şi punerea la 
dispoziţia publicului a unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor referitoare la
suprafeţele şi culturile şi informaţiile în 
legătură cu utilizarea produselor fitosanitare, 
pentru o mai bună protecţie a sănătăţii 
umane, animale şi a mediului prin urmărirea 
posibilelor riscuri de expunere, pentru 
creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei. Informaţiile 
culese ar trebui utilizate în vederea 
constituirii unui „paşaport pentru 
pesticide”, care să asigure trasabilitatea 
utilizării pesticidelor în lanţul alimentar şi 
în resursele de apă.

Or. en
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Justificare

This would increase transparency. Making available the data in the form of a pesticide 
passport, which contains information on all pesticides used on a given product, would create 
additional incentive for reducing the use of pesticides. Such a passport is requested by several 
large retailers in order to be able to meet consumer demand. This amendment simply adds 
"water resources" to the proposed amendment by the rapporteur.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 195
Considerentul 36

(36) Se impune elaborarea unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a 
sănătăţii umane, animale şi a mediului, prin 
depistarea expunerilor potenţiale, pentru 
creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei.

(36) Se impune elaborarea şi eliberarea, în 
mod direct şi la cerere, către părţile 
interesate, cum ar fi locuitorii zonelor 
respective sau trecătorii, a unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a 
sănătăţii umane, animale şi a mediului prin 
urmărirea posibilelor riscuri de expunere, 
pentru creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei. Având în vedere 
posibilitatea unor efecte cronice pe termen 
lung asupra sănătăţii, documentaţia 
respectivă trebuie păstrată timp de 
minimum 30 de ani.

Or. en

Justificare

The availability this information is vital for the correct assessment and treatment of anyone 
who suffers adverse health effects therefore members of the public should be entitled to access 
the information on the chemicals they are exposed to, such as their doctors or other medical 
advisors.  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 196
Considerentul 36
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(36) Se impune elaborarea unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a 
sănătăţii umane, animale şi a mediului, prin 
depistarea expunerilor potenţiale, pentru 
creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei.

(36) Se impune elaborarea unor dispoziţii 
privind ţinerea evidenţelor şi informaţiile 
referitoare la utilizarea produselor 
fitosanitare, pentru o mai bună protecţie a 
sănătăţii umane, animale şi a mediului prin 
urmărirea posibilelor riscuri de expunere, 
pentru creşterea eficienţei monitorizării şi 
controlului şi reducerea costurilor 
monitorizării calităţii apei. Având în vedere 
posibilitatea unor efecte cronice pe termen 
lung asupra sănătăţii, documentaţia 
respectivă trebuie păstrată timp de 
minimum 20 de ani.

Or. en

Justificare

In view of any chronic long-term health effects the information records need to be kept for at 
least 20 years.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 197
Considerentul 37

(37) Dispoziţiile privind controlul şi 
inspecţia în domeniul comercializării şi 
utilizării produselor fitosanitare trebuie să 
asigure aplicarea corectă, sigură şi 
armonizată a prevederilor prezentului 
regulament, astfel încât să se atingă un nivel 
ridicat de protejare a sănătăţii omului şi 
animalelor, precum şi de protecţie a 
mediului.

(37) Statele membre trebuie să efectueze 
acţiuni de control şi inspecţie privind 
comercializarea şi utilizarea produselor 
fitosanitare pentru a asigura respectarea 
prevederilor prezentului regulament, astfel 
încât să se atingă un nivel ridicat de 
protejare a sănătăţii omului şi animalelor, 
precum şi de protecţie a mediului.

Or. en

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 198
Considerentul 38

(38) Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
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29 aprilie 2004 privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea 
conformităţii cu legislaţia referitoare la 
furaje şi alimente şi cu normele referitoare la 
sănătatea şi bunăstarea animalelor cuprinde 
măsuri privind controlul utilizării produselor 
fitosanitare în toate fazele de producţie a 
alimentelor, inclusiv ţinerea unei evidenţe a 
produselor fitosanitare utilizate. Norme 
similare trebuie să se aplice în materie de 
depozitare şi utilizare a produselor 
fitosanitare care nu intră sub incidenţa 
Regulamentului (CE) Nr. 882/2004.

29 aprilie 2004 privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea 
conformităţii cu legislaţia referitoare la 
furaje şi alimente şi cu normele referitoare la 
sănătatea şi bunăstarea animalelor cuprinde 
măsuri privind controlul utilizării produselor 
fitosanitare în toate fazele de producţie a 
alimentelor, în măsura în care produsele 
fitosanitare sunt utilizate în mod direct în 
producţia alimentară, inclusiv ţinerea unei 
evidenţe a produselor fitosanitare utilizate. 

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Dan Jørgensen şi Chris Davies

Amendamentul 199
Considerentul 39

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

(39) Măsurile prevăzute în prezentul 
regulament se aplică fără a aduce atingere 
legislaţiei comunitare în vigoare, în special 
directivei [...] a Parlamentului şi a 
Consiliului privind stabilirea unui cadru de 
acţiune comunitară menit să asigure o 
utilizare durabilă a pesticidelor, Directivei 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară 
în domeniul apei, Regulamentului (CE) nr. 
396/2005 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 februarie 2005 privind 
conţinuturile maxime aplicabile 
reziduurilor de pesticide din sau de pe 
produse alimentare şi hrana de origine 
vegetală şi animală pentru animale şi de 
modificare a Directivei 91/414/CEE, 
precum şi legislaţiei comunitare privind 
protecţia lucrătorilor şi a tuturor persoanelor 
interesate de utilizarea în localuri închise şi 



AM\672325RO.doc 31/63 PE 390.401v02-00

RO

de diseminarea deliberată a organismelor 
modificate genetic. 
1 JO L

2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă astfel cum a 
fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 
2455/2001 (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

Or. en

Justificare

To ensure coherence between all related legislation. 

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 200
Considerentul 44

(44) Statele membre trebuie să desemneze 
autorităţile naţionale necesare.

(44) Statele membre trebuie să desemneze 
autorităţile naţionale necesare în vederea 
punerii în aplicare a acestei directive.

Or. pl

Justificare

The original wording does not state why such authorities need to be designated by Member 
States. Article 72 of the directive outlines the duties of such authorities, which include 
collecting information, monitoring implementation of the directive, reporting and legislative 
coordination.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 201
Articolul 1

Obiect Obiect şi scop

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

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

Prezentul regulament stabileşte atât norme 
privind aprobarea substanţelor active, a 

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

a agenţilor fitoprotectori sau sinergici pe 
care i-ar putea conţine sau din care ar putea 
consta produsele sanitare, precum şi norme 
privind adjuvanţii şi coformulanţii.

(3) Scopul prezentului regulament este de a 
asigura un înalt nivel de protecţie a 
sănătăţii umane şi animale, precum şi a 
mediului.
(4) Prezentul regulament are la bază 
principiul precauţiei, cu scopul de a 
garanta că substanţele sau produsele 
introduse pe piaţă nu afectează în mod 
negativ sănătatea umană sau mediul.
(5) Prezentul regulament are, de asemenea, 
drept scop armonizarea normelor privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare în vederea armonizării 
disponibilităţii produselor fitosanitare între 
agricultorii din diferite state membre.

Or. en

Justificare

The purpose, objective and basic principles of the Regulation should be laid down in Article 
1, not only in the recitals of the Regulation.

Amendament depus de Jens-Peter Bonde şi Johannes Blokland

Amendamentul 202
Articolul 1

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

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

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

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

(3) Statele membre nu pot fi împiedicate să 
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aplice principiul precauţiei atunci când 
limitează sau interzic utilizarea de 
pesticide.
(4) Statele membre pot declara drept zone 
în care este interzisă utilizarea pesticidelor 
orice zone pe care le consideră necesare 
protejării resurselor de apă potabilă. Aceste 
zone fără pesticide pot cuprinde întregul 
teritoriu al statului membru respectiv.
(5) Statele membre pot interzice utilizarea 
sau comercializarea pesticidelor autorizate 
la nivelul Uniunii Europene, în cazul în 
care prezenţa acestora este depistată în 
cantităţi măsurabile în afara zonei de 
înrădăcinare a  plantelor.  

Or. da

Justificare

Paragraph 3 is to make the provisions of this Regulation minimum rules, thereby enabling 
individual Member States to make further progress with the development of pesticides.

Paragraphs 4 and 5 are important to ensure that the achievements secured in the 
groundwater directive are carried over into this Regulation in order to safeguard drinking 
water.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 203
Articolul 2 alineatul (2)

(2) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor, inclusiv micro-organismelor şi 
viruşilor, care exercită o acţiune generală sau 
specifică împotriva organismelor dăunătoare 
sau asupra plantelor, a unor părţi ale 
acestora, ori asupra produselor vegetale, 
denumite în continuare „substanţe active”.

(2) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor, inclusiv micro-organismelor şi 
viruşilor, care exercită o acţiune generală sau 
specifică împotriva organismelor dăunătoare 
sau asupra plantelor, a unor părţi ale 
acestora, ori asupra produselor vegetale, 
denumite în continuare „substanţe active”.
Regulamentul încetează să se mai aplice 
micro-organismelor, feromonilor şi 
produselor biologice imediat după 
adoptarea unei reglementări specifice 
privind produsele de combatere biologică.
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Or. en

Justificare

It should be emphasized that the provisions foreseen in the present regulation are designed to 
reduce harmful effects of synthetic plant protection products and are not in all cases suited 
for assessing risks and the potential impact of biological control substances. In order to take 
account of the specific properties of such products, a regulation on biological control 
products should be foreseen.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 204
Articolul 2 alineatul (2)

(2) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor, inclusiv micro-organismelor şi 
viruşilor, care exercită o acţiune generală sau
specifică împotriva organismelor dăunătoare 
sau asupra plantelor, a unor părţi ale 
acestora, ori asupra produselor vegetale, 
denumite în continuare „substanţe active”.

(2) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor, inclusiv micro-organismelor, 
viruşilor şi microorganismelor modificate 
genetic (MMG), care exercită o acţiune 
generală sau specifică împotriva 
organismelor dăunătoare sau asupra 
plantelor, a unor părţi ale acestora, ori 
asupra produselor vegetale, denumite în 
continuare „substanţe active”.

Or. pl

Justificare

Although research involving GMMs is ruled out in Article 51(3) of the directive, this does not 
mean that genetically modified substances will not be used in the future. 
The Commission may in future decide in favour of authorising research into genetically 
modified organisms under Directive 2001/18/EC.
Article 47 of the directive deals with the placing on the market of plant protection products 
containing a genetically modified micro-organism.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 205
Articolul 3 alineatul (2)

(2) „substanţe” (2) „substanţe”
Elemente chimice sau compuşi ai acestora, 
în stare naturală sau sub formă de produse 
industriale, inclusiv orice impurităţi care 

Elemente chimice sau compuşi ai acestora, 
în stare naturală sau sub formă de produse 
industriale, inclusiv orice impurităţi care 
rezultă, inevitabil, din procesul de fabricaţie 
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rezultă, inevitabil, din procesul de fabricaţie; utilizat;

Or. pl

Justificare

Clarification.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 206
Articolul 3 punctul 2 a (nou)

(2a) „substanţe active”
Substanţe, inclusiv toţi metaboliţii acestora 
prezenţi în faza de utilizare, 
microorganisme şi viruşi, care exercită o  
acţiune generală sau specifică asupra 
organismelor ţintă sau asupra plantelor, a 
unor părţi ale acestora sau asupra 
produselor vegetale; 

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 207
Articolul 3 alineatul (3)

(3) „preparate” (3) „preparate”

Mixturi constând din două sau mai multe 
substanţe destinate să fie utilizate ca produs 
fitosanitar sau ca adjuvant;

Mixturi sau amestecuri omogene constând 
din două sau mai multe substanţe, dintre 
care cel puţin una este o substanţă activă, 
destinate să fie utilizate ca produs fitosanitar 
sau ca adjuvant

Or. pl

Justificare

The definition of the term 'preparations' should cover not just mixtures (composite substances 
which can easily be separated into their component parts by simple physical means (using 
filter paper, mechanical separation, centrifugation)) but also solutions (homogeneous 
substances), which have different properties.
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 208
Articolul 3 alineatul (4)

(4) „substanţă potenţial periculoasă” (4) „substanţă potenţial periculoasă”
Orice substanţă având o capacitate inerentă 
de a exercita efecte nocive asupra fiinţei 
umane, animalelor sau mediului, prezentă 
sau produsă într-un produs fitosanitar la o 
concentraţie suficient de ridicată pentru a 
risca să provoace astfel de efecte.

Orice substanţă având o capacitate inerentă 
de a exercita efecte nocive asupra fiinţei 
umane, animalelor sau mediului.

Această categorie include, fără a se limita la 
ele, substanţele clasificate ca periculoase în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE şi 
prezente în produsul fitosanitar la o 
concentraţie suficientă pentru ca produsul 
să fie considerat ca periculos în sensul 
articolului 3 din Directiva 1999/45/CE;

Această categorie include, fără a se limita la 
ele, substanţele clasificate ca periculoase în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE şi 
considerate drept periculoase în sensul 
articolului 3 din Directiva 1999/45/CE.

Orice substanţă care prezintă sau poate 
prezenta efecte cancerigene, mutagene, de 
perturbare a sistemului endocrin, 
neurotoxice, imunotoxice, toxice pentru 
reproducere, genotoxice sau de 
sensibilizare cutanată ar trebui considerată 
drept potenţial periculoasă;   

Or. en

Justificare

Substances of concern must include any substance that has the potential to cause any adverse 
effect on human or animal health or the environment. This includes any substances with
carcinogenic, mutagenic, endocrine disrupting, neurotoxic, immunotoxic,  reprotoxic, 
genotoxic or skin sensitizing capabilities.

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 209
Articolul 3 punctul 4 a (nou)

(4a) „articol”
Obiect căruia i se stabilesc, în cursul 
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procesului de fabricaţie, o formă, o 
suprafaţă sau o construcţie specifică, 
acestea fiind determinante în mai mare 
măsură pentru funcţia, decât pentru 
compoziţia sa chimică;

Or. en

Justificare

This regulation should not only deal with active substances and plant protection products as 
such, but also include provisions on "articles" that might contain such substances (e.g. 
textiles). The definition proposed here is identical to the definition adopted under REACH.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 210
Articolul 3 punctul 4 a (nou)

(4a) „reclamă”
Orice mijloc de promovare, în mijloace de 
informare tipărite sau prin mijloace de 
comunicare electronice, a vânzării sau 
utilizării de produse fitosanitare, destinat 
oricăror altor persoane, decât titularul 
autorizaţiei, persoana care comercializează 
produsul fitosanitar respectiv şi agenţii lor;  

Or. en

Justificare

Necessary for enforcement purposes.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 211
Articolul 3 alineatul (5)

(5) „plante” (5) „plante”

Plante şi părţi vii ale acestora, inclusiv
fructele proaspete, legumele şi seminţele;

Plante şi părţi vii ale acestora, împreună cu 
seminţele destinate culturii şi, în special: 
fructele proaspete, legumele, florile, 
frunzele, lăstarii, polenul, răsadurile, bulbele 
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şi rădăcinile;

Or. pl

Justificare

Clarification.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 212
Articolul 3 alineatul (5)

(5) „plante” (5) „plante”
Plante şi părţi vii ale acestora, inclusiv 
fructele proaspete, legumele şi seminţele;

Plante şi părţi vii ale acestora, inclusiv 
fructele proaspete, legumele, rădăcinile şi 
seminţele;

Or. en

Justificare

The definition should make clear that the root is a part of the plant.

Amendment depus de Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies şi Roberto Musacchio

Amendamentul 213
Articolul 3 punctul 7 a (nou)

(7a) „periculozitate redusă”
Care prezintă un risc intrinsec redus de a 
provoca efecte adverse pentru organismul 
uman, animale şi mediu; 

Or. en

Justificare

A definition is needed for clarity of provisions relating to low risk active substances and plant 
protection products.



AM\672325RO.doc 39/63 PE 390.401v02-00

RO

Amendment depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 214
Articolul 3 alineatul (9)

(9) „introducere pe piaţă” (9) „introducere pe piaţă”

Deţinerea unui produs fitosanitar în scopul 
comercializării sale în interiorul 
Comunităţii, inclusiv oferta sa la vânzare sau 
orice altă formă de cedare, cu titlu oneros 
sau gratuit, precum şi vânzarea, distribuţia 
sau orice altă formă de cesiune propriu-zisă. 
În sensul prezentului regulament, se 
consideră că punerea în liberă circulaţie a 
unui produs fitosanitar pe teritoriul 
Comunităţii constituie o introducere pe 
piaţă.

Deţinerea unui produs fitosanitar în scopul 
comercializării sale în interiorul 
Comunităţii, inclusiv oferta sa la vânzare sau 
orice altă formă de cedare, cu titlu oneros 
sau gratuit, precum şi vânzarea, distribuţia 
sau orice altă formă de cesiune propriu-zisă. 
În sensul prezentului regulament, se 
consideră că importarea unui produs 
fitosanitar pe teritoriul Comunităţii 
constituie o introducere pe piaţă.

Or. en

Justificare

Clarification: The second part of this provision specifically concerns importations, not the 
release for free circulation in general.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 215
Articolul 3 punctul 9 a (nou)

(9a) „comerţ paralel”
Importul unui produs fitosanitar dintr-un 
stat membru în care respectivul produs a 
fost autorizat în conformitate cu condiţiile 
prevăzute de Directiva 91/414/CEE sau de 
prezentul regulament, în scopul 
comercializării sale în statul membru 
importator, în care produsul fitosanitar 
respectiv sau un produs de referinţă identic 
a fost autorizat în conformitate cu 
condiţiile prevăzute de Directiva 
91/414/CEE sau de prezentul regulament. 

Or. en
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Justificare

There is a need for a clear definition and a minimum set of community harmonized rules 
regulating the placing of PPPs on the market through parallel trade.

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 216
Articolul 3 punctul 9 a (nou)

(9a) „reclamă”
Orice mijloc de promovare, în mijloace de 
informare tipărite sau prin mijloace de 
comunicare electronice, a vânzării sau 
utilizării de produse fitosanitare ( destinat 
oricăror altor persoane decât titularul 
autorizaţiei, persoana care comercializează 
produsul fitosanitar respectiv şi agenţii 
lor); 

Or. en

Justificare

A definition is needed for enforcement purposes.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 217
Articolul 3 punctul 9b (nou)

(9b) „identic”
Produsele fitosanitare sunt considerate 
identice în cazul în care:
originea lor este comună,
au fost produse de aceeaşi societate, de o 
societate afiliată sau în cadrul unei licenţe 
(„identitatea producătorului”) şi
au fost cel puţin fabricate conform 
aceleiaşi formule, utilizându-se aceleaşi 
substanţe active, prezintă efecte identice, 
luând în considerare deosebirile care pot 
apărea  în funcţie de condiţiile specifice 
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agriculturii, sănătăţii umane, a plantelor şi 
a mediului înconjurător şi în special în 
funcţie de condiţiile climatice.

Or. en

Justificare

Related to parallel trade rules: the simplified procedure for placing Plant protection products 
on the market through parallel trade should only apply when the imported product is identical 
to the authorized product, hence the proposed definition.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 218
Articolul 3 alineatul (10)

(10) „autorizarea unui produs fitosanitar” (10) „autorizarea unui produs fitosanitar”
Actul administrativ prin care autoritatea 
competentă a unui stat membru autorizează 
introducerea pe piaţă a unui produs 
fitosanitar pe teritoriul său;

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

Or. de

Justificare

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

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 219
Articolul 3 punctul 11 a (nou)

(11a) „importatori”
Importatorii de produse fitosanitare 
înseamnă orice persoane care importă 
produsele respective în scopuri comerciale.

Or. de
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 220
Articolul 3 alineatul (13)

(13) „mediu” (13) „mediu”

Apele (inclusiv cele subterane, de suprafaţă, 
de tranziţie şi de coastă), solul, aerul, 
pământul, fauna şi flora sălbatică precum şi 
toate inter-relaţiile dintre acestea, ca şi 
relaţiile cu alte organisme vii;

Caracteristicile geologice şi topografice, 
apele (inclusiv cele subterane, de suprafaţă, 
de tranziţie şi de coastă), solul, aerul, 
pământul, fauna şi flora sălbatică precum şi 
toate interdependenţele dintre acestea, ca şi 
relaţiile cu alte organisme vii;

Or. pl

Justification

Conceptual amendment. The environment comprises not just waters, air and soil but also rock 
formations (geology) and the lie of the land (topography). The depth to which the substances 
covered by this directive penetrate into the earth is dependent on the type of bedrock involved 
and its properties (e.g. permeability). Plant protection products will penetrate more deeply 
and more quickly into sand and highly permeable rock, and less so into impermeable rock 
(granite, basalt, etc.). Topography also has an influence on the migration of dissolved plant 
protection products, which does not happen in the same way in flat lowland areas (e.g. river 
deltas) as in steeply sloping areas, where run-off is significant.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 221
Articolul 3 punctul 13a (nou)

(13a) Bunăstare fizică şi mentală completă, 
nu doar absenţa unei boli sau infirmităţi;

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 222
Articolul 3 punctul 14

(14) „managementul integrat al speciilor 
dăunătoare”

eliminat
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Luarea atentă în consideraţie a tuturor 
tehnicilor de control fitosanitar disponibile 
şi constituirea unui ansamblu de măsuri 
adecvate destinate să inhibe dezvoltarea 
populaţiilor de organisme nocive şi să 
păstreze produsele fitosanitare şi celelalte 
forme de intervenţie la nivele care să se 
justifice din punct de vedere economic şi să 
reducă sau să minimalizeze riscurile la care 
sunt expuse sănătatea omului şi mediul. 
Managementul integrat al speciilor 
dăunătoare favorizează creşterea unor 
culturi sănătoase prin metode care 
afectează cât mai puţin agro-sistemele şi 
încurajează mecanismele naturale de 
control al speciilor dăunătoare;

Or. pl

Justification

Integrated pest management is applied in the above manner in the USA, but has not been 
standardised and is not compulsory anywhere in the world.

The definition of 'integrated pest management' is based on the ISO 9000 series quality 
standards and the ISO 14000 environmental management standards. The above definition 
does not, however, contain essential standardisation details such as purpose, methods and 
procedures, which are covered in detail in ISO standards. Until such time as a relevant 
normative document containing all such information comes into being, there is no point in 
including such a definition.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 223
Articolul 3 alineatul (14)

(14) „managementul integrat al speciilor 
dăunătoare” 

(14) „managementul integrat al speciilor 
dăunătoare” 

Luarea atentă în consideraţie a tuturor 
tehnicilor de control fitosanitar disponibile şi 
constituirea unui ansamblu de măsuri 
adecvate destinate să inhibe dezvoltarea 
populaţiilor de organisme nocive şi să 
păstreze produsele fitosanitare şi celelalte 
forme de intervenţie la nivele care să se 
justifice din punct de vedere economic şi să 

Luarea atentă în consideraţie a tuturor 
tehnicilor de control fitosanitar disponibile şi 
constituirea unui ansamblu de măsuri 
adecvate destinate să inhibe dezvoltarea 
populaţiilor de organisme nocive şi să 
păstreze produsele fitosanitare şi celelalte 
forme de intervenţie la nivele care să se 
justifice din punct de vedere economic şi 
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reducă sau să minimalizeze riscurile la care 
sunt expuse sănătatea omului şi mediul. 
Managementul integrat al speciilor 
dăunătoare favorizează creşterea unor culturi 
sănătoase prin metode care afectează cât mai 
puţin agro-sistemele şi încurajează 
mecanismele naturale de control al 
speciilor dăunătoare;

ecologic şi să reducă sau să minimalizeze 
riscurile la care sunt expuse sănătatea 
omului şi mediul. Managementul integrat al 
speciilor dăunătoare favorizează creşterea 
unor culturi sănătoase prin metode care 
afectează cât mai puţin ecosistemele 
agricole, luând în considerare în mod 
adecvat măsurile de cultivare a plantelor şi 
utilizarea unor varietăţi adaptate şi a unor 
metode non-chimice de protecţie a 
plantelor şi gestionare a culturilor.

Or. de

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 224
Articolul 3 punctul 14

(14) „managementul integrat al speciilor 
dăunătoare”

(14) „managementul integrat al speciilor 
dăunătoare”

Luarea atentă în consideraţie a tuturor 
tehnicilor de control fitosanitar disponibile şi 
constituirea unui ansamblu de măsuri 
adecvate destinate să inhibe dezvoltarea 
populaţiilor de organisme nocive şi să 
păstreze produsele fitosanitare şi celelalte 
forme de intervenţie la nivele care să se 
justifice din punct de vedere economic şi să 
reducă sau să minimalizeze riscurile la care 
sunt expuse sănătatea omului şi mediul. 
Managementul integrat al speciilor 
dăunătoare favorizează creşterea unor culturi 
sănătoase prin metode care afectează cât mai 
puţin agro-sistemele şi încurajează 
mecanismele naturale de control al speciilor 
dăunătoare;

Luarea atentă în consideraţie a tuturor 
tehnicilor de control fitosanitar disponibile şi 
constituirea unui ansamblu de măsuri 
adecvate destinate să inhibe dezvoltarea 
populaţiilor de organisme nocive şi să 
păstreze produsele fitosanitare şi celelalte 
forme de intervenţie la nivele care să se 
justifice din punct de vedere economic şi să 
reducă sau să minimalizeze riscurile la care 
sunt expuse sănătatea omului şi mediul. 
Managementul integrat al speciilor 
dăunătoare favorizează creşterea unor culturi 
sănătoase prin metode care afectează cât mai 
puţin ecosistemele agricole şi încurajează 
mecanismele naturale de control al speciilor 
dăunătoare, acordând prioritate metodelor 
non-chimice de protecţie a plantelor şi de 
gestionare a speciilor dăunătoare şi a 
culturilor;

Or. en

Justification

Integrated Pest Management should be a system that gives priority to non-chemical methods 
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of plant protection and pest and crop management.

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

Amendamentul 225
Articolul 3 punctul 14a (nou)

(14a) „metode non-chimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a speciilor 
dăunătoare şi a culturilor”
Utilizarea unor tehnici de control şi de 
gestionare a speciilor dăunătoare care nu 
prezintă proprietăţi chimice. Printre 
metodele non-chimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a speciilor 
dăunătoare şi a culturilor se numără 
rotaţia, controlul fizic şi mecanic şi 
gestionarea prădătorilor naturali.

Or. en

Justification

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 alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij and Esther De Lange

Amendamentul 226
Articolul 3 punctul 17

(17) „zonă” (17) „zonă”

Grup de state membre, astfel cum este 
definit în Anexa I, în care se prezumă că 
condiţiile agricole, fitosanitare şi ambientale
(inclusiv climatice) sunt relativ similare;

Grup de state membre, astfel cum este 
definit în Anexa I, în care se prezumă că 
condiţiile agricole, fitosanitare şi de mediu
(inclusiv climatice) sunt relativ similare;
metodele de evaluare trebuie să fie suficient 
de armonizate şi trebuie să existe o marjă 
suficientă pentru circumstanţele naţionale 
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specifice;

Or. nl

Justification

The present definition of zones is too wide and not yet sufficiently harmonised. In addition, 
there is too little allowance for specific national circumstances. There must be 
acknowledgement, within zones, of specific national circumstances.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 227
Articolul 3 punctul 17

(17) „zonă” (17) „zonă”
Grup de state membre, astfel cum este 
definit în Anexa I, în care se prezumă că 
condiţiile agricole, fitosanitare şi ambientale 
(inclusiv climatice) sunt relativ similare;

Grup de state membre situate în aceeaşi 
zonă climatică, astfel cum este definit în 
Anexa I, în care se prezumă că condiţiile 
agricole, fitosanitare şi geografice sunt 
relativ similare;

Or. pl

Justification

Clarification.

Climatic conditions are the decisive factor in the demarcation of the zones laid down in the 
directive. Other geographical features (geology, terrain, waters, soil) are of secondary 
importance in establishing the natural conditions required for the development of agriculture 
and plant health.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Amendamentul 228
Articolul 3 punctul 18

(18) „Bune practici fitosanitare” (18) „Bune practici fitosanitare”

Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 

Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
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minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic;

minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic şi, atunci când este posibil, 
acordând prioritate metodelor non-chimice 
de protecţie a plantelor şi de gestionare a 
speciilor dăunătoare şi a culturilor;

Or. en

Justification

When possible, the priority should be given to non-chemical methods of pest management as 
a 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 adoption of non-chemical alternatives to plant protection and 
pest and crop management.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies and Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Amendamentul 229
Articolul 3 punctul 18

(18) „Bune practici fitosanitare” (18) „Bune practici fitosanitare”

Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic;

Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic şi acordând prioritate metodelor 
non-chimice de protecţie a plantelor şi de 
gestionare a speciilor dăunătoare şi a 
culturilor;

Or. en

Justification

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on public health, 
animals, wildlife and wider environment is to take a preventative and truly sustainable 
approach by prioritising non-chemical methods of plant protection and pest and crop 
management. 
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Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 230
Articolul 3 punctul 18

(18) „Bune practici fitosanitare” (18) „Bune practici fitosanitare pentru 
utilizarea produselor fitosanitare”

Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic;

Practici de selectare, dozare şi aplicare a 
tratamentelor cu produse fitosanitare la o 
cultură dată, în conformitate cu condiţiile 
autorizate de utilizare a acestora, pentru 
obţinerea eficienţei optime cu cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de controlul
cultural şi biologic;

Or. de

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

Amendamentul 231
Articolul 3 punctul 19

(19) „Bune practici ambientale” eliminat

Practici fitosanitare, printre care se 
numără manipularea şi aplicarea 
produselor fitosanitare, astfel încât 
contaminarea mediului să fie minimă;

Or. de

Justification

Good environmental practice is part of good plant protection practice. (Christa Klaß and 
Anja Weisgerber)

The definition of good plant protection practice already includes the requirement to attain 
optimum efficiency with the minimum quantity necessary. Introducing a further definition 
would only duplicate the aspects referred to and lead to greater legal uncertainty, but with no 
substantive or technical value-added. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa 
Klaß)
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Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 232
Articolul 3 punctul 21

(21) Protecţia datelor (21) Protecţia datelor

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

Rezultatele testelor sau ale studiilor, altele 
decât cele care implică experimente pe 
animale vertebrate, şi ale altor teste sau 
studii care împiedică experimentele pe 
animale, constituie date protejate în cazul în 
care proprietarul are dreptul de a împiedica 
utilizarea acestora în beneficiul altor 
persoane.

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Amendamentul 233
Articolul 3 punctul 21a (nou)

(21a) „teste şi studii” 
Investigaţie sau experiment al căror scop 
este stabilirea proprietăţilor şi 
comportamentului unor substanţe active 
sau al produselor fitosanitare, prezicerea 
expunerii la substanţele active şi/sau 
metaboliţii lor corespunzători, stabilirea 
unor niveluri de expunere acceptabile şi 
stabilirea unor condiţii de utilizare sigură a 
produselor fitosanitare. 

Or. en

Justification

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

Amendamentul 234
Articolul 3 punctul 21a (nou)

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

Or. el

Justification

There should be a definition of rapporteur Member State.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 235
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Substanţele active se aprobă în 
conformitate cu anexa II dacă, în lumina 
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale şi 
ţinând cont de criteriile de aprobare indicate 
la punctele [2] şi [3] din anexa menţionată 
mai sus, se poate presupune că produsele 
fitosanitare care conţin respectivele 
substanţe active îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alineatele (2) şi (3);

(1) Substanţele active sau metaboliţii în faza 
de utilizare se aprobă în conformitate cu 
anexa II dacă, în lumina cunoştinţelor 
ştiinţifice şi tehnice actuale şi ţinând cont de 
criteriile de aprobare indicate la punctele [2] 
şi [3] din anexa menţionată mai sus, se poate 
dovedi că produsele fitosanitare care conţin 
respectivele substanţe active îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la alineatele (2) şi (3). 
Aceste condiţii trebuie utilizate sub formă 
de criterii determinante şi nu pot fi 
înlocuite de niciun fel de calcule sau 
măsuri de atenuare.

Or. en

Justification

Cut-off criteria will be used for the exclusion of active substances and mitigation measures 
risk to be inadequate to protect human health and the environment against intrinsic hazards 
of certain substances. This will bring the Regulation in line with advanced policy assessment
tools for chemical substances, such as the POPs Convention. Moreover, metabolites should 
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be considered on the same base as an active substance since people are exposed to these 
possibly very toxic metabolites. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Amendamentul 236
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, inclusiv asupra locuitorilor zonelor 
respective, trecătorilor şi grupurilor
vulnerabile, ori asupra sănătăţii animalelor, 
luând în consideraţie efectele cumulative şi 
sinergice cunoscute, sau asupra apelor 
subterane;

Or. en

Justification

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 237
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, inclusiv asupra locuitorilor zonelor 
respective, trecătorilor şi grupurilor
vulnerabile, precum sugarii, copiii, femeile 
însărcinate, persoanele în vârstă, bolnavii 
sau cei aflaţi sub tratament medicamentos, 
ori asupra sănătăţii animalelor, luând în 
consideraţie efectele cumulative şi sinergice 
cunoscute, sau asupra apelor subterane;

Or. en

Justification

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected: 
including  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. As pesticides are often used in mixtures the potential adverse health 
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effects of mixtures, including any synergistic effects, must be assessed prior to their approval.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 238
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, inclusiv grupurile vulnerabile, ori 
asupra sănătăţii animalelor, luând în 
consideraţie efectele cumulative şi sinergice 
cunoscute. Atunci când nu există metode de 
determinare a acestora sau există o anumită 
incertitudine cu privire la aceste efecte, în 
cadrul evaluării riscului se foloseşte un 
factor suplimentar de cel puţin 10;

Or. en

Justification

The precautionary principle demands action of the authorities in case of risks expected and 
uncertainty over the full extend of these effects. Doing nothing means society is exposed to 
unknown and possibly major detrimental health effects. In order to lower the risks, a default 
factor should be used. This corresponds with the default factor as mentioned in Annex IV, 
paragraph 2 of the Commission proposal.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 239
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, în special cea a locuitorilor zonelor 
respective, trecătorilor şi a grupurilor
vulnerabile, precum femeile însărcinate sau 
care alăptează, embrionii şi fetuşii, sugarii 
şi copiii, ori asupra sănătăţii animalelor, 
luând în consideraţie efectele cumulative şi 
sinergice cunoscute, sau asupra apelor 
subterane;

Or. en

Justification

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected. This 
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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. Considering agricultural pesticides are often used in mixtures, 
then the potential adverse health effects of mixtures, including any synergistic effects, must be 
assessed prior to their approval.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 240
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, inclusiv asupra locuitorilor zonelor 
respective, trecătorilor şi grupurilor
vulnerabile, ori asupra sănătăţii animalelor, 
luând în consideraţie efectele cumulative şi 
sinergice cunoscute, sau asupra apelor 
subterane;

Or. en

Justification

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. Considering agricultural pesticides are often used in mixtures, 
then the potential adverse health effects of mixtures, including any synergistic effects, must be 
assessed prior to their approval. 

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 241
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

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

(a) nu produc efecte nocive asupra sănătăţii 
omului, inclusiv grupurile vulnerabile, ori 
asupra sănătăţii animalelor, luând în 
consideraţie efectele cumulative şi sinergice 
cunoscute, sau asupra apelor subterane. 
Atunci când nu există metode de 
determinare a acestora sau există o anumită 
incertitudine cu privire la aceste efecte, în 
cadrul evaluării riscului se foloseşte un 
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factor suplimentar;

Or. en

Justification

The precautionary principle demands action of the authorities in case of risks expected and 
uncertainty over the full extend of these effects. In order to lower the risks a default factor 
should be used.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 242
Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

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

(c) în toate statele membre urmează să fie 
standardizate metode de uz curent pentru 
măsurarea reziduurilor tuturor substanţelor 
aprobate, care să fie suficient de sensibile 
în raport cu cotele de alarmă ale diverşilor 
factori de mediu şi biologici. Reziduurile 
sunt detectabile prin metodele comune 
aplicate de laboratoarele de referinţă din 
UE.

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges şi Péter Olajos

Amendamentul 243
Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

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

(c) pentru măsurarea reziduurilor cu 
relevanţă toxicologică, eco-toxicologică sau 
ambientală există metode de uz curent, care 
sunt suficient de sensibile în raport cu 
eventualele niveluri detectabile din punct 
de vedere tehnic ce ar putea fi prezente în 
orice factori de mediu şi biologici;

Or. en
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Justification

Considering the risks and adverse impacts of pesticides use, there should be methods in 
general use to measure residues of toxicological, eco-toxicological or environmental 
relevance. These methods need to be sufficiently sensitive to detect any technically detectable 
levels present in environmental and biological media. This includes particles, droplets and 
vapours present in the air as a result of crop-spraying applications, residues transported on 
pollen/crop dust, spreading of contaminated soil, long-range transportation of pesticides, 
residues in water, food and feed 

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 244
Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

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

(c) pentru măsurarea reziduurilor tuturor 
substanţelor autorizate, există metode de uz 
curent, care sunt suficient de sensibile în 
raport cu eventualele niveluri detectabile 
din punct de vedere tehnic ce ar putea fi 
prezente în orice factori de mediu şi 
biologici;

Or. en

Justification

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 245
Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

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

(c) în toate statele membre urmează să fie 
standardizate metode de uz curent pentru 
măsurarea reziduurilor tuturor substanţelor 
aprobate, care să fie suficient de sensibile 
în raport cu eventualele niveluri detectabile 
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din punct de vedere tehnic ce ar putea fi 
prezente în orice factori de mediu sau 
biologici;

Or. en

Justification

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 with respect to 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 , 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 etc.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 246
Articolul 4 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) nu produc efecte nocive asupra apelor 
subterane;

Or. en

Justification

It would be better to distinguish harmful effects on health and ground water. The current 
formulation emphasizes the harmful effects on health, the effects on ground water do not fit in 
that formulation.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Amendamentul 247
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului, inclusiv cea 
a locuitorilro zonelor respective, a 
trecătorilor şi a grupurilor vulnerabile, sau 
asupra sănătăţii animalelor, direct sau prin 
intermediul apei potabile, alimentelor, hranei 
sau aerului, inclusiv în locaţii aflate la mare 
distanţă de locurile de utilizare, în urma 
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determinare a unor astfel de efecte, şi nici 
consecinţe negative asupra apelor subterane; 

transportării la mare distanţă, sau să 
producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, şi nici 
consecinţe negative asupra apei subterane;

Or. en

Justification

Substances approved under this Regulation should not have any negative impact on human 
health, including residents and bystanders who might be routinely exposed to pesticides and 
vulnerable groups that are more sensitive to pesticides.

Amendament depus de Dan Jørgensen and Chris Davies

Amendamentul 248
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de 
determinare a unor astfel de efecte, şi nici 
consecinţe negative asupra apelor subterane; 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului, inclusiv cea 
a locuitorilor zonelor respective, a 
trecătorilor şi a grupurilor vulnerabile, sau 
asupra sănătăţii animalelor, direct sau prin 
intermediul apei potabile, alimentelor, hranei
sau aerului, inclusiv în locaţii aflate la 
distanţă de locurile de utilizare, în urma 
transportării la mare distanţă, sau să 
producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, şi nici 
consecinţe negative asupra apei subterane;

Or. en

Justification

All the various subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected, particularly 
residents, who can be regularly exposed to pesticides from various sources. These include 
long term exposure to airborne pesticides, exposure to vapours, which can occur days, weeks, 
even months after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from outdoor 
applications and redistributed indoors, as well as long-range transportation, as pesticides can 
travel in the air for miles. 
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 249
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de 
determinare a unor astfel de efecte, şi nici 
consecinţe negative asupra apelor subterane;

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului, în special 
cea a locutirorilor zonelor respective, a 
trecătorilor şi a grupurilor vulnerabile, 
precum femeile însărcinate şi cele care 
alăptează, embrionii şi fetuşii, sugarii şi 
copii, sau asupra sănătăţii animalelor, direct 
sau prin intermediul apei potabile, 
alimentelor, hranei sau aerului, inclusiv în 
locaţii aflate la distanţă de locurile de 
utilizare, în urma transportării la mare 
distanţă, sau să producă consecinţe la locul 
de muncă, ori alte efecte indirecte, ţinând 
cont de efectele cumulative şi sinergice, şi 
nici consecinţe negative asupra apei 
subterane;

Or. en

Justification

All the various subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected, particularly 
residents, who can be regularly exposed to pesticides from various sources. These include 
long term exposure to airborne pesticides, exposure to vapours, which can occur days, weeks, 
even months after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from 
outdoor applications and redistributed indoors, as well as long-range transportation, as 
pesticides can travel in the air for miles.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 250
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de 
determinare a unor astfel de efecte, şi nici 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a 
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, şi nici consecinţe 
negative asupra apelor subterane, ţinând 
cont de efectele cumulative şi sinergice.
Atunci când nu există metode de 
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consecinţe negative asupra apelor 
subterane;

determinare a acestora sau există o anumită 
incertitudine cu privire la aceste efecte, în 
cadrul evaluării riscului ar trebui să se 
folosească un factor suplimentar;

Or. en

Justification

The precautionary principle demands action of the authorities in case of risks expected and 
uncertainty over the full extend of these effects. In order to lower the risks a default factor 
should be used.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 251
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de 
determinare a unor astfel de efecte, şi nici 
consecinţe negative asupra apelor subterane; 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului, inclusiv cea 
a locuitorilor zonelor respective, a 
trecătorilor şi a grupurilor vulnerabile, 
precum sugarii, copiii, femeile însărcinate, 
persoanele în vârstă, bolnavii sau 
persoanele aflate sub tratament 
medicamentos, sau asupra sănătăţii
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, 
inclusiv în locaţii aflate la distanţă de 
locurile de utilizare, în urma transportării 
la mare distanţă, sau să producă consecinţe 
la locul de muncă, ori alte efecte indirecte, 
ţinând cont de efectele cumulative şi 
sinergice cunoscute sau suspectate, şi nici 
consecinţe negative asupra apei subterane;

Or. en

Justification

According to the precautionary principle substances should not have any negative impact in 
human health, in particular to residents, bystanders and vulnerable. This is in line with the 
EP Resolution P5_TA(2002)0276 and the Council reaction to the Commission 
Communication on the revision of Directive 91/414. These include long term exposure to 
airborne pesticides, exposure to vapours, pesticides transported from outdoor applications 
and redistributed indoors, as well as long-range transportation.
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 252
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a 
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de determinare 
a unor astfel de efecte, şi nici consecinţe 
negative asupra apelor subterane; 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a 
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de determinare 
a unor astfel de efecte, şi nici consecinţe 
negative asupra apelor de suprafaţă şi 
subterane;

Or. pl

Justification

The use of the term groundwater on its own makes it more difficult to take account of the 
cumulative effects.

Any assessment of the state of surface water, which plant protection products enter, should 
cover all of the hydrosphere, i.e. both surface and groundwater.

Rain, particularly torrential rain, results in the leaching of various substances contained in 
the soil, including plant protection products. As a result of surface run-off, those substances 
enter surface water and, through a process of infiltration, groundwater.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 253
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului sau a
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de determinare 
a unor astfel de efecte, şi nici consecinţe 

(b) să nu exercite imediat sau în timp efecte 
nocive asupra sănătăţii omului, în special a 
grupurilor vulnerabile, sau asupra sănătăţii
animalelor, direct sau prin intermediul apei 
potabile, alimentelor, hranei sau aerului, sau 
să producă consecinţe la locul de muncă, ori 
alte efecte indirecte, ţinând cont de efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, atunci 
când sunt disponibile metode de determinare 
a unor astfel de efecte, şi nici consecinţe 
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negative asupra apelor subterane; negative asupra apelor subterane; 

Or. de

Amendament depus de Ioannis Gklavakis

Amendamentul 254
Articolul 4 alineatul (3) litera (e) punctul (iii)

(iii) impactul lor asupra biodiversităţii. (iii) impactul lor pe termen lung asupra 
biodiversităţii.

Or. el

Justification

Examination of the long-term impact on biodiversity should be one of the immediate 
objectives of the Regulation.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 255
Articolul 4 alineatul (3) litera (e) punctul (iiia) (nou)

(iiia) impactul lor distrugător asupra 
speciilor pe cale de dispariţie.

Or. pl

Justification

Habitats of species threatened with extinction which appear on the Red List are to be found in 
many parts of Europe.

Pesticides and other plant protection products are a threat to birds in particular, given that they 
migrate and feed in many different areas where spraying and other treatments involving 
pesticides, among other substances, may take place. Feeding by rare species of animal in 
contaminated areas could bring about the extinction of those species.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 256
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Pentru aprobarea unei substanţe active, (4) Pentru aprobarea unei substanţe active, 
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se consideră că dispoziţiile alineatelor (1), 
(2) şi (3) sunt respectate atunci când 
conformitatea este constatată în cazul uneia 
sau al mai multor aplicaţii reprezentative 
ale cel puţin unuia sau ale mai multor 
produse fitosanitare conţinând respectiva 
substanţă activă. 

se consideră că dispoziţiile alineatelor (1), 
(2) şi (3) sunt respectate atunci când 
conformitatea este constatată în cazul 
întregii game de aplicaţii reprezentative ale 
tuturor produselor şi formulelor fitosanitare 
conţinând respectiva substanţă activă.

Or. en

Justification

Considering PPPs often contain a number of different substances and that synergists, co-
formulants or other substances could alter the action of an active substance within a 
formulation, then it cannot be assumed that all different products and formulations containing 
an active substance will have no harmful effects on humans just because it is established with 
1 product that contains it. The potential adverse effects of all products and formulations, 
including synergistic effects, must be assessed prior to their approval to establish that there 
will be no harmful effects.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 257
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Pentru aprobarea unei substanţe active, 
se consideră că dispoziţiile alineatelor (1), 
(2) şi (3) sunt respectate atunci când 
conformitatea este constatată în cazul uneia 
sau al mai multor aplicaţii reprezentative 
ale cel puţin unuia sau ale mai multor 
produse fitosanitare conţinând respectiva 
substanţă activă.

(4) Pentru aprobarea unei substanţe active, 
se consideră că dispoziţiile alineatelor (1), 
(2) şi (3) sunt respectate atunci când 
conformitatea este constatată în cazul 
întregii game de aplicaţii reprezentative ale 
unui număr minim de cinci produse 
fitosanitare conţinând respectiva substanţă 
activă.

Or. en

Justification

Substances should be approved if conditions are satisfied for the full range of representative 
uses and not just one. Similarly, only one or two products are evaluated when the substance is 
present in a number of products at different concentrations  in combination with different 
additives. 

Amendament depus de Caroline Lucas
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Amendamentul 258
Articolul 4a (nou)

Testarea pe animale
Pentru a evita testarea pe animale, testele 
pe animale vertebrate, în sensul prezentului 
regulament, sunt efectuate doar în ultimă 
instanţă. Se promovează utilizarea testelor 
neefectuate pe animale şi a unor strategii 
de testare inteligente şi se interzice dubla 
testare a animalelor vertebrate.

Or. en

Justification

The promotion of intelligent testing strategies and compulsory data sharing can significantly 
reduce the number of animals used.


	672325ro.doc

