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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 15
Considerentul 3

(3) Existen�a unor statistici comunitare 
armonizate �i comparabile referitoare la 
vânzările de pesticide �i utilizarea acestora 
este de o importan�ă fundamentală pentru 
elaborarea �i monitorizarea legisla�iei �i a 
politicilor comunitare, în contextul Strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor.

(3) Existen�a unor statistici comunitare 
armonizate �i comparabile referitoare la 
fabricarea, importurile, exporturile, 
vânzările, distribuirea de pesticide �i 
utilizarea acestora este de o importan�ă 
fundamentală pentru elaborarea �i 
monitorizarea legisla�iei �i a politicilor 
comunitare, în contextul Strategiei tematice 
privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

Or. pl

Justificare

To include production, import, export and distribution as key factors in the strategy for 
sustainable pesticide use.
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Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 16
Considerentul 4

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului din 
16 februarie 1998 privind comercializarea 
produselor biodestructive, relativ recent 
adoptată, nu se vor face sim�ite decât, în cel 
mai bun caz, începând cu anul 2006, când 
urmează să fie finalizată prima evaluare a 
substan�elor active aflate în componen�a 
produselor biodestructive, nici Comisia, nici 
majoritatea statelor membre nu dispun, la 
momentul actual, de suficiente cuno�tin�e 
�i nu au acumulat suficientă experien�ă 
pentru a propune noi măsuri privind 
produsele biodestructive. Domeniul de 
aplicare a prezentului regulament este, astfel, 
limitat la produsele fitosanitare care fac 
obiectul Directivei 91/414/CEE a Consiliului 
din 15 iulie 1991 privind introducerea pe 
pia�ă a produselor de uz fitosanitar, în cazul 
cărora s-a acumulat deja o experien�ă vastă 
în ceea ce prive�te culegerea datelor. Dacă 
acest lucru se va dovedi necesar, domeniul 
de aplicare poate fi extins într-o etapă 
ulterioară pentru a include produsele 
biodestructive.

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului din 
16 februarie 1998 privind comercializarea 
produselor biodestructive, relativ recent 
adoptată, nu se vor face sim�ite decât, în cel 
mai bun caz, începând cu anul 2006, când 
urmează să fie finalizată prima evaluare a 
substan�elor active aflate în componen�a 
produselor biodestructive, nici Comisia, nici 
majoritatea statelor membre nu dispun, la 
momentul actual, de suficiente cuno�tin�e 
�i nu au acumulat suficientă experien�ă 
pentru a propune noi măsuri privind 
produsele biodestructive. Domeniul de 
aplicare a prezentului regulament este, astfel, 
limitat la produsele fitosanitare care fac 
obiectul Directivei 91/414/CEE a Consiliului 
din 15 iulie 1991 privind introducerea pe 
pia�ă a produselor de uz fitosanitar, în cazul 
cărora s-a acumulat deja o experien�ă vastă 
în ceea ce prive�te culegerea datelor.
Domeniul de aplicare va fi extins pentru a 
include produsele biodestructive atunci 
când Comisia va prezenta primul raport.

Or. en

Justificare

In most cases the active ingredient of the biocides are also used as a plant protection product. 
Biocides have almost the same health and environmental impact. All categories, production 
and trade of biocide products are known; therefore biocides should be included in the 
regulation.

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 17
Considerentul 4

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului 

(4) Domeniul de aplicare a prezentului 
regulament va cuprinde pesticidele, care 
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din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
relativ recent adoptată, nu se vor face 
sim�ite decât, în cel mai bun caz, începând 
cu anul 2006, când urmează să fie 
finalizată prima evaluare a substan�elor 
active aflate în componen�a produselor 
biodestructive, nici Comisia, nici 
majoritatea statelor membre nu dispun, la 
momentul actual, de suficiente 
cuno�tin�e �i nu au acumulat suficientă 
experien�ă pentru a propune noi măsuri 
privind produsele biodestructive. Domeniul 
de aplicare a prezentului regulament este, 
astfel, limitat la produsele fitosanitare care 
fac obiectul Directivei 91/414/CEE a 
Consiliului din 15 iulie 1991 privind 
introducerea pe pia�ă a produselor de uz 
fitosanitar, în cazul cărora s-a acumulat deja 
o experien�ă vastă în ceea ce prive�te 
culegerea datelor. Dacă acest lucru se va 
dovedi necesar, domeniul de aplicare poate 
fi extins într-o etapă ulterioară pentru a 
include produsele biodestructive.

includ atât produsele fitosanitare care fac 
obiectul Directivei 91/414/CEE a Consiliului 
din 15 iulie 1991 privind introducerea pe 
pia�ă a produselor de uz fitosanitar, în cazul 
cărora s-a acumulat deja o experien�ă vastă 
în ceea ce prive�te culegerea datelor, cât şi 
produsele biodestructive care fac obiectul 
Directivei 98/8/CE a Parlamentului 
European �i a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind comercializarea produselor 
biodestructive, care apar�in tipurilor de 
produse 14-19 definite în anexa V la 
această directivă.

________
1 JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată 
ultima dată prin Directiva 2007/47/CE (JO L 247, 
21.9.2007, . 21).

Or. en

Justificare

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 18
Considerentul 5
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(5) Experien�a câ�tigată de Comisie, de-a 
lungul multor ani, în ceea ce prive�te 
culegerea datelor privind vânzările de 
produse fitosanitare �i utilizarea acestora a 
demonstrat că este necesar să se dispună de 
o metodologie armonizată pentru culegerea 
datelor statistice la nivel comunitar, 
provenind atât din partea lan�ului de 
distribu�ie, cât �i de la utilizatori. În plus, 
statisticile trebuie să fie detaliate până la 
nivelul substan�elor active, pentru a permite 
calcularea unor indicatori de risc preci�i, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor.

(5) Experien�a câ�tigată de Comisie, de-a 
lungul multor ani, în ceea ce prive�te 
culegerea datelor privind vânzările de 
produse fitosanitare �i utilizarea acestora a 
demonstrat că este necesar să se dispună de 
o metodologie armonizată pentru culegerea 
datelor statistice la nivel comunitar, din 
partea lan�ului de producători -
distribuitori - utilizatori. În plus, statisticile 
trebuie să fie detaliate până la nivelul 
substan�elor active, pentru a permite 
calcularea unor indicatori de risc preci�i, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor, în special în produsele de 
origine vegetală �i animală, în vederea 
reducerii riscurilor pentru comsumatori, în 
punctul final al lanţului alimentar.

Or. pl

Justificare

Some links in the data-collection chain – which are referred to elsewhere in the proposal (e.g. 
in Recital 6) – were missing. 

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 19
Considerentul 6

(6) Printre diversele posibilită�i de culegere 
a datelor evaluate în cadrul analizei de 
impact a Strategiei tematice privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea 
obligatorie a datelor a fost recomandată 
drept solu�ia optimă, întrucât ar permite 
stabilirea, în mod rapid �i eficient, a unor 
date precise �i fiabile privind producerea, 
distribu�ia �i utilizarea produselor 
fitosanitare.

(6) Printre diversele posibilită�i de culegere 
a datelor evaluate în cadrul analizei de 
impact a Strategiei tematice privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea 
obligatorie a datelor a fost recomandată 
drept solu�ia optimă, întrucât ar permite 
stabilirea şi monitorizarea, în mod rapid �i 
eficient, a unor date precise �i fiabile 
privind producerea, distribu�ia �i utilizarea 
produselor fitosanitare.

Or. pl

Justificare

Reducing pesticide use calls for not only data collection, surveys and the development of 
statistics, but also monitoring of those statistics from an environmental impact standpoint, 
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with a view to protecting geosystems and human life.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 20
Considerentul 8

(8) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al 
Consiliului din 17 februarie 1997 privind 
statisticile comunitare constituie cadrul de 
referin�ă pentru dispozi�iile din prezentul 
regulament. Regulamentul în cauză impune, 
în special, conformitatea cu standardele de 
impar�ialitate, fiabilitate, obiectivitate, 
independen�ă �tiin�ifică, rentabilitate �i 
confiden�ialitate statistică.

(8) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al 
Consiliului din 17 februarie 1997 privind 
statisticile comunitare constituie cadrul de 
referin�ă pentru dispozi�iile din prezentul 
regulament. Regulamentul în cauză impune, 
în special, conformitatea cu standardele de 
impar�ialitate, fiabilitate, obiectivitate, 
independen�ă �tiin�ifică, precizie, 
rentabilitate �i confiden�ialitate statistică.

Or. pl

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 21
Considerentul 9

(9) Protec�ia necesară a confiden�ialită�ii 
datelor referitoare la valoarea comercială se 
asigură, printre altele, printr-o concentrare 
corespunzătoare în momentul publicării 
statisticilor.

(9) Protec�ia necesară a confiden�ialită�ii 
datelor referitoare la valoarea comercială se 
asigură, printre altele, printr-o concentrare 
corespunzătoare în momentul publicării 
statisticilor. Totuşi, concentrarea nu trebuie 
să pună în pericol sănătatea şi protecţia 
mediului.

Or. en

Justificare

Protection of confidential data and protection of human health and the environment should be 
well balanced.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 22
Considerentul 9

(9) Protec�ia necesară a confiden�ialită�ii 
datelor referitoare la valoarea comercială se 

(9) Trebuie înfiinţat un sistem transparent 
de raportare şi de monitorizare privind 
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asigură, printre altele, printr-o concentrare 
corespunzătoare în momentul publicării 
statisticilor.

produsele fitosanitare şi este nevoie să fie 
asigurată protec�ia necesară a 
confiden�ialită�ii datelor referitoare la 
valoarea comercială, printre altele, printr-o 
concentrare corespunzătoare în momentul 
publicării statisticilor. Totuşi, trebuie să se 
ajungă la un compromis privind punerea 
datelor selectate  privind utilizarea 
produselor fitosanitare la dispoziţia 
publicului, în conformitate cu Convenţia de 
la Aarhus.

Or. pl

Justificare

Not all data gathered are confidential, and such data should therefore be made public. The 
purpose of this is to inform and educate the EU public (in accordance with the Aarhus 
Convention), as well as to guard against potential hazards arising from unwarranted use of 
plant protection products.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 23
Considerentul 9a (nou)

(9a) Ar trebui realizată o evaluare 
colectării datelor privind impactul asupra 
sănătăţii umane şi animale şi asupra 
mediului. Rezultatele acestei evaluări 
trebuie să fie puse la dispozi�ia publicului 
pe internet.

Or. pl

Justificare

Due attention should be paid to the impact that plant protection products have on human and 
animal health and the environment, with a view to possible decisions on their withdrawal.

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 24
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament stabile�te un cadru (1) Prezentul regulament stabile�te un cadru 
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pentru elaborarea de statistici comunitare 
privind introducerea pe pia�ă �i utilizarea 
produselor fitosanitare.

pentru elaborarea de statistici comunitare 
privind introducerea pe pia�ă �i utilizarea
pesticidelor.

Or. en

Justificare

There is a need to establish coherence of the definitions between the Statistical Regulation 
and the Pesticides Package. The term "plant protection products" used throughout the 
proposal, including the title, might lead to confusion as the term "pesticides" is referred to in 
the titles of all the proposals. "Plant protection products" should be replaced with 
"pesticides" throughout the text of this Regulation.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 25
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament stabile�te un cadru 
pentru elaborarea de statistici comunitare 
privind introducerea pe pia�ă �i utilizarea 
produselor fitosanitare.

(1) Prezentul regulament stabile�te un cadru 
pentru elaborarea de statistici comunitare 
privind fabricarea, introducerea pe pia�ă
�i utilizarea produselor fitosanitare.

Or. pl

Justificare

Plant protection product statistics should cover production, placing on the market and use, 
with a view to establishing a reliable system of controls.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 26
Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament stabile�te un cadru 
pentru elaborarea de statistici comunitare 
privind introducerea pe pia�ă �i utilizarea 
produselor fitosanitare.

Prezentul regulament stabile�te un cadru 
pentru elaborarea de statistici comunitare 
privind introducerea pe pia�ă �i utilizarea 
produselor fitosanitare şi biodestructive.

Or. en

Justificare

In most cases the active ingredient of the biocides are used also as a plant protection product. 
Biocides have almost the same health and environmental impact. All categories, production 
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and trade of biocide products are known; therefore biocidal products should be included in 
the regulation.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 27
Articolul 1 alineatul (2) prima liniuţă

- cantită�ile anuale de produse fitosanitare 
introduse pe pia�ă în conformitate cu anexa 
I;

- cantită�ile anuale de produse fitosanitare 
produse şi introduse pe pia�ă în 
conformitate cu anexa I;

Or. pl

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 28
Articolul 1 alineatul (2) liniuţa 2a (nouă)

- cantitatea anuală de produse 
biodestructive introduse pe pia�ă în 
conformitate cu anexa IA şi anexa IB la 
Directiva 98/8/CE a Parlamentului 
European �i a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind comercializarea produselor 
biodestructive .

Or. en

Justificare

see justification to amendment on Article 1, paragraph 1.

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 29
Articolul 2 litera (a)

(a) „produs fitosanitar” înseamnă un produs 
de uz fitosanitar astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) din Directiva 
91/414/CE astfel cum a fost modificată;

(a) „pesticide” înseamnă pesticide care 
cuprind:

(aa) „produse fitosanitare” astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) din 
Directiva 91/414/CE astfel cum a fost 
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modificată;
(ab) produse biodestructive astfel cum sunt 
definite în Directiva 98/8/CE a 
Parlamentului European �i a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
care apar�in tipurilor de produse 14-19 
definite în anexa V la această directivă;

Or. en

Justificare

Since the term "plant protection products" will be replaced by the term "pesticides" 
throughout the Regulation it must be made clear what the pesticides refer to. In this case, 
pesticides are covering plant protection products as defined by the Directive mentioned above 
and the same biocidal products referred to in the Framework Directive on the sustainable use 
of pesticides. 

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 30
Articolul 2 litera (aa) (nouă)

(aa) „statistici”- date statistice prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) din prezentul 
regulament;

Or. pl

Justificare

A definition of the term 'statistics' needs to be included in this EP and Council regulation.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 31
Articolul 2 litera (c)

„punere în circulaţie” înseamnă introducerea pe piaţă astfel cum este definită la articolul 2 
alineatul (10) din Directiva 91/414/CE astfel cum a fost modificată;

Or. de
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Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 32
Articolul 2 litera (f)

(f) „utilizator profesionist” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care utilizează 
pesticide în cadrul activită�ii sale 
profesionale, inclusiv operatorii, tehnicienii, 
angaja�ii, liber-profesioni�tii din sectorul 
agricol sau non-agricol, astfel cum este 
definit la articolul 3 al Directivei 
Parlamentului European �i a Consiliului de 
stabilire a unui cadru pentru ac�iuni 
comunitare în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor;

(f) „utilizator profesionist” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care utilizează 
produse fitosanitare în cadrul activită�ii 
sale profesionale, inclusiv operatorii, 
tehnicienii, angaja�ii, liber-profesioni�tii 
din sectorul agricol sau non-agricol, astfel 
cum este definit la articolul 3 al Directivei 
Parlamentului European �i a Consiliului de 
stabilire a unui cadru pentru ac�iuni 
comunitare în vederea utilizării durabile a 
produselor fitosanitare .

Or. de

Justificare

Correct designation of the group of substances for which the statistics are to be produced. See 
also title of Regulation.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 33
Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre recurg la următoarele 
mijloace pentru a culege datele necesare 
pentru specificarea caracteristicilor 
enun�ate în anexele I �i II:

(1) Statele membre recurg la următoarele 
mijloace pentru a culege datele necesare 
pentru specificarea caracteristicilor 
enun�ate în anexele I �i II, printr-unul 
dintre   mijloacele următoare  sau o 
combinaţie a acestora:

Or. de

Justificare

Makes better linguistic sense. 

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 34
Articolul 3 alineatul (1) liniuţa -1 (nouă)
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- date de la producătorii, operatorii 
comerciali şi importatorii de pesticide,

Or. en

Justificare

Pesticide producers, traders and importers have the most relevant data regarding plant 
protection and biocidal product placement on the market.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 35
Articolul 3 alineatul (1) prima liniuţă

- anchete, - anchete şi monitorizare,

Or. pl

Justificare

Reducing pesticide use calls for not only data collection, surveys and the development of 
statistics, but also monitoring of those statistics from an environmental impact standpoint, 
with a view to protecting geosystems and human life. 

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 36
Articolul 3 alineatul (1) a patra şi a cincea liniuţă

- surse administrative sau; - alte surse administrative 
- o combina�ie a acestor mijloace, inclusiv
procedurile de estimare statistică bazate pe 
expertize sau modele.

- procedurii de estimare statistică bazate pe 
expertize sau modele .

Or. de

Justificare

Makes better linguistic sense.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 37
Articolul 3 alineatul (2)
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(2) Statele membre transmit Comisiei 
rezultatele statistice, inclusiv datele 
confiden�iale, în conformitate cu 
calendarul �i periodicitatea stipulate în 
anexele I �i II. Datele sunt prezentate în 
conformitate cu clasificarea prevăzută în 
anexa III.

Statele membre transmit Comisiei rezultatele 
statistice, în conformitate cu calendarul �i 
periodicitatea stipulate în anexele I �i II. 
Datele sunt prezentate în conformitate cu 
clasificarea prevăzută în anexa III. Statele 
membre pot agrega datele din motive de 
confidenţialitate

Or. de

Justificare

1. For the development of risk indicators, which is the purpose of the statistics regulation, all 
that is needed is the statistical results: there is no need for confidential information. This 
passage is therefore superfluous. 

2. It should be possible for the data transmitted in accordance with the Annex III 
classification to be aggregated to preserve confidential operational and business information.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 38
Articolul 3 alineatul (6)

(6) În cazul în care acest lucru este necesar 
din motive de confiden�ialitate, Comisia 
agregă datele, înainte de publicare, în 
func�ie de clasele chimice sau categoriile 
de produse men�ionate în anexa III.

(6) Din motive de confiden�ialitate, 
Comisia agregă datele, înainte de publicare, 
în func�ie de clasele chimice sau categoriile 
de produse men�ionate în anexa III.

În conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (CE )322/97 al Consiliului 
privind statisticile comunitare, datele 
confiden�iale ob�inute exclusiv pentru 
elaborarea de statistici comunitare sunt 
utilizate de către autorită�ile na�ionale �i 
de către autoritatea comunitară exclusiv în 
scopuri statistice, cu excep�ia cazului în 
care entită�ile raportoare �i-au dat 
consim�ământul în mod explicit pentru 
folosirea acestora în alte scopuri. În 
special, înainte de publicare, Comisia 
agregă datele, înainte de publicare, în 
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func�ie de clasele chimice sau categoriile 
de produse men�ionate în anexa III,  în 
cazul în care acest lucru este necesar din 
motive de confiden�ialitate.

Or. de

Justificare

The handling of confidential data must not only be regulated in connection with publications; 
it must also be specified that data should not be used for any other than the intended purpose.

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 39
Articolul 4 alineatul (2) litera (d)

(d) adaptarea listei substan�elor care 
urmează să facă obiectul prezentului 
regulament �i clasificarea acestora în 
func�ie de categoriile de produse �i de 
clasele chimice prevăzute în anexa III.

(d) adaptarea listei substan�elor care 
urmează să facă obiectul prezentului 
regulament �i clasificarea acestora în 
func�ie de categoriile de produse �i de 
clasele chimice prevăzute în anexa III.
Adaptarea listei substan�elor trebuie să fie 
realizată periodic şi din perspectiva  
evaluării permanente a substanţelor active.

Or. en

Justificare

The Annex of active substances must be updated whenever a new active substance is included 
in Annex I of the authorisation procedure, especially because the list of active substances will 
be updated under the Framework Directive.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 40
Articolul 6 al doilea paragraf

Primul raport este transmis până la sfâr�itul 
celui de-al �aptelea an calendaristic de la 
anul intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Primul raport este transmis până la sfâr�itul 
celui de-al patrulea an calendaristic de la 
anul intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Most data are available, therefore the first report shall be submitted as soon as possible.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 41
Anexa I titlu

Statistici privind introducerea produselor 
fitosanitare pe pia�ă

Statistici privind fabricarea �i
introducerea pe pia�ă a produselor 
fitosanitare

Or. pl

Justificare

The statistics should cover the production and placing on the market of plant protection 
products.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 42
Anexa I secţiunea 1

Statisticile includ toate substan�ele 
enumerate în anexa III, respectiv 
substan�ele active, agen�ii fitoprotectori 
sau agen�ii sinergici afla�i în compozi�ia 
produselor fitosanitare introduse pe pia�ă în 
fiecare stat membru. Se va acorda o aten�ie 
deosebită evitării dublei înregistări în cazul 
recondi�ionării unui produs sau al 
transferului autoriza�iilor între furnizori.

Statisticile includ toate substan�ele 
enumerate în anexa III aflaţi în compozi�ia 
produselor fitosanitare introduse pe pia�ă în 
fiecare stat membru. Se va acorda o aten�ie 
deosebită evitării dublei înregistări în cazul 
recondi�ionării unui produs sau al 
transferului autoriza�iilor între furnizori.

Or. de

Justificare

This phrase already appears in the definition of “substances” in Article 2 (b) and in the 
opening sentence of Annex III, which is logically where it belongs. Here it is superfluous and 
linguistically infelicitous and should therefore be omitted.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 43
Anexa I secţiunea 2
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Se calculează cantitatea fiecărei substan�e 
enumerate în anexa III care intră în 
compozi�ia produselor fitosanitare 
introduse pe pia�ă.

Cantitatea fiecărei substan�e enumerate în 
anexa III care intră în compozi�ia 
produselor fitosanitare şi biodestructive 
introduse pe pia�ă este determinată în 
fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

The aim of the regulation is to lower risk meant by pesticides and to compare the situation in 
different Member States. These aims can be served only with national and regional data 
available.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 44
Anexa I secţiunea 3

Datele se exprimă în kilograme de 
substan�e.

Datele se exprimă în kilograme de 
substan�e active.

Or. en

Justificare

Active substance is the correct terminology.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 45
Anexa I secţiunea 6 al treilea paragraf

Raportul privind cel de-al doilea an de 
referin�ă con�ine o estimare 
aproximativă procentuală a cantită�ii 
totale a substan�elor din fiecare grup 
principal men�ionat la anexa III aflate în 
componen�a produselor fitosanitare 
introduse pe pia�ă pentru utilizarea în 
scopuri agricole, precum �i neagricole.
Aceste estimări se reînnoiesc la fiecare 
cinci ani.

eliminat

Or. de
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Justificare

These estimates would require a considerable administrative effort and it is hard to see how 
they are necessary to determine risk indicators for plant protection products, which is the 
intended purpose of the data to be obtained. This effort would accordingly be superfluous and 
should therefore be omitted.

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 46
Anexa I secţiunea 6 al treilea paragraf

Raportul privind cel de-al doilea an de 
referin�ă con�ine o estimare aproximativă 
procentuală a cantită�ii totale a 
substan�elor din fiecare grup principal 
men�ionat la anexa III aflate în 
componen�a produselor fitosanitare 
introduse pe pia�ă pentru utilizarea în 
scopuri agricole, precum �i neagricole.
Aceste estimări se reînnoiesc la fiecare cinci 
ani.

Raportul pentru cel de-al doilea an de 
referin�ă con�ine o estimare aproximativă 
privind ponderea substan�elor din fiecare 
grup principal men�ionat la anexa III în 
cantitatea totală de substan�ă care se 
găse�te în produsele fitosanitare introduse 
pe pia�ă pentru utilizarea în scopuri 
agricole, precum �i neagricole, în special, 
pentru spa�iile verzi din localită�i, pentru 
între�inerea drumurilor �i a căilor ferate, 
pentru suprafeţele urbane 
dure/impermeabile �i pentru uzul privat.
Aceste estimări se reînnoiesc la fiecare cinci 
ani.

Or. en

Justificare

Contamination of water by pesticides is a major issue throughout Europe and there is 
anecdotal evidence that much of this comes from outside agriculture (e.g. applying to 
hard/impermeable surfaces, contamination of water from field drains).

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 47
Anexa II secţiunea 1 punctul 1

(1) Statisticile acoperă utilizarea agricolă a 
produselor fitosanitare în statele membre.

1. Statisticile includ utilizarea agricolă a 
pesticidelor de către agricultori în statele 
membre.

Or. en
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Justificare

The scope of Annex II should remain limited to pesticides used by farmers, as it would be very 
difficult to asses from a statistical point of view non- agricultural uses of pesticides that can 
be used by a broad variety of users and for which no experience and harmonised approach 
exist so far. This could affect the efficiency and increase the cost of the Regulation.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 48
Anexa II secţiunea 1 punctul 3

(3) Statisticile includ toate substan�ele 
enumerate în anexa III, respectiv 
substan�ele active, agen�ii fitoprotectori 
sau agen�ii sinergici afla�i în 
componen�a produselor utilizate pentru 
culturile selec�ionate în cursul perioadei de 
referin�ă.

Statisticile includ toate substan�ele 
enumerate în anexa III, cu excepţia
agen�ilor fitoprotectori şi  sinergici afla�i 
în componen�a produselor utilizate pentru 
culturile selec�ionate în cursul perioadei de 
referin�ă.

Or. de

Justificare

It is not necessary to include safeners and synergists with a view to developing risk indicators 
for plant protection products – the purpose of obtaining the data – and this would entail a 
significant financial and administrative burden. The inclusion of this group of substances in 
Annex II is therefore superfluous and should be omitted.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 49
Anexa II secţiunea 2 punctul 1

(1) Se stabile�te cantitatea din fiecare 
substan�ă men�ionată în anexa III care 
intră în compozi�ia produselor fitosanitare 
utilizate pentru fiecare dintre culturile 
selec�ionate, împreună cu suprafa�a totală 
cultivată �i „suprafa�a de cultură tratată” 
cu fiecare substan�ă.

(1) Se stabile�te cantitatea din fiecare 
substan�ă men�ionată în anexa III care 
intră în compozi�ia produselor fitosanitare 
utilizate pentru fiecare dintre culturile 
selec�ionate, împreună cu suprafa�a totală 
cultivată pentru care sunt disponibile date 
statistice �i „suprafa�a de cultură tratată” 
cu fiecare substan�ă.

Or. de

Justificare

Necessary detail to enable available statistical data to be used in determining the quantity in 
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question.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 50
Anexa II secţiunea 3 punctul 1

(1) Cantită�ile de substan�e utilizate se 
exprimă în kilograme.

Cantită�ile de substan�e active utilizate se 
exprimă în kilograme.

Or. en

Justificare

Active substance is the correct terminology.
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