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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0388)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 37 alineatul (2) şi articolul 152 
alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C6-0245/2006),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, cel al Comisiei pentru piaţa internă 
şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
37 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul 
(4) litera (b),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
152 alineatul (4) litera (b) şi articolul 175
alineatul (1), 

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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Justificare

According to Recital 8 of the proposal, the purpose of this Regulation is to ensure a high level 
of protection of both human and animal health and the environment. The choice of the legal 
basis should reflect the aim and the purpose of the regulation. A dual legal basis shall be used 
only if several objectives are pursued, which are inseparably linked, which is the case in the 
present proposal.
Article 37 was used in 1991, when the Treaty did not yet provide for a specific legal basis for 
protection of human health and the environment. It is not anymore appropriate to be used 
here.

Amendamentul 2
Considerentul 4

(4) În scopul simplificării, noul act abrogă, 
de asemenea, şi Directiva 79/117/EEC a 
Consiliului din 21 decembrie 1978 privind 
interzicerea introducerii pe piaţă a unor
produse fitosanitare conţinând anumite 
substanţe active.

(4) În scopul simplificării, noul act abrogă, 
de asemenea, Directiva 79/117/CEE a 
Consiliului din 21 decembrie 1978 privind 
interzicerea introducerii pe piaţă a unor 
produse fitosanitare conţinând anumite 
substanţe active. Cu toate acestea, 
principiile de bază ale Directivei 
79/117/CEE ar trebui păstrate în 
prezentul regulament.

Justificare

It is necessary that the content of the repealed directive is taken up in the new act.

Amendamentul 3
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.

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

Justificare

The wording of this recital should be more precise
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Amendamentul 4
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 riscuri,
pericole şi efecte negative pe termen scurt 
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 produselor fitosanitare.

Justificare

Plant Protection Products (PPPs) do not only involve risks and hazards for humans, animals 
and the environment. They may also entail short and long-term adverse impacts on humans, 
animals and the environment, even when used as allowed. . 

Amendamentul 5
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, embrionilor şi 
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.

Justificare

Embryos, foetuses and nursing women should be explicitly mentioned, in order to put  more 
emphasis on development neurotoxicological effects (see Grandjean P,  Landrigran, P: The 
Lancet Vol 368 Issue 9553 (2006), p. 2167)
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Amendamentul 6
Considerentul 8a (nou)

(8a) Pentru a evita testarea pe animale, 
testarea pe animale vertebrate în sensul 
prezentului regulament ar trebui 
efectuată doar în ultimă instanţă. 
Prezentul regulament şi legislaţia care 
stabileşte cerinţe documentare pentru 
substanţele active, produsele fitosanitare, 
agenţii fitoprotectori sau sinergici ar 
trebui să garanteze că testarea pe animale 
vertebrate este redusă la minim şi că 
dubla testare este evitată şi să promoveze 
utilizarea unor metode de testare care să 
nu implice animale şi a unor strategii de 
testare inteligente.

Justificare

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals that the 
Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of animals in 
formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is kept to an 
absolute minimum and carried out only as a last resort, and that the use of alternatives is 
promoted. This is also in line with the requirements under REACH.

Amendamentul 7
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 un nivel înalt de 
protecţie în toate statele membre, decizia 
cu privire la acceptabilitatea sau 
inacceptabilitatea acestor substanţe trebuie 
să fie luată la nivel comunitar.

Justificare

There is no reason for having the same level of environmental protection in all member states, 
which could in some member states lead to a reduced protection of ground water. However, a 
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high protection level for public health must be ensured throughout the  EU.

Amendamentul 8
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. 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, ar trebui organizată 
revizuirea periodică a substanţelor. 

Justificare

This is to guarantee that new and old substances that have been included on the positive list 
since 1991 (Annex 1 of Directive 91/414) are regularly reviewed and their hazard assessed.

Amendamentul 9
Considerentul 14

(14) Este necesar să se prevadă 
posibilitatea de a modifica sau revoca 
aprobarea dată pentru o substanţă activă 
atunci când aceasta încetează să mai 
îndeplinească criteriile de aprobare.

(14) Este necesar să se prevadă 
posibilitatea de a modifica sau revoca 
aprobarea dată pentru o substanţă activă 
atunci când aceasta încetează să mai 
îndeplinească criteriile de aprobare sau 
atunci când respectarea Directivei 
2000/60/CE a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei1

şi directivele sale subordonate poate fi 
compromisă.
1 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).
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Justificare

Directive 2000/60/EC sets quality standards for chemicals in groundwater and surface water, 
among them plant protection products. If these quality standards are not met, there must be a 
direct feedback-mechanism to amend or withdraw the approval of an active substance, in line 
with the existing feedback-mechanism to Directive 2000/60/EC in the authorisation of 
chemicals (REACH).

Amendamentul 10
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 care suscită 
preocupări deosebite, care sunt în prezent 
aprobate ar trebui să fie identificate la 
nivel comunitar ca substanţe susceptibile 
de substituire. 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 sau care nu presupun nici o 
măsură de reducere a riscurilor sau cu 
practici agricole alternative.

Justificare

The control, at field level, of the good application of the prescribed risk mitigation measures 
is impossible. Therefore, such substances should be excluded from the positive list or become 
candidates for substitution, which are to replaced by less dangerous products or non-
chemical methods of crop protection.. 

Amendamentul 11
Considerentul 17a (nou)

(17a) Statele membre ar trebui să aibă 
dreptul să interzică sau să nu autorizeze 
produse fitosanitare pentru a ţine seama 
de condiţiile lor specifice naturale, 
agricole sau climatice sau, dacă utilizarea 
acestor produse ar intra în conflict cu 
planul lor de acţiune pentru a reduce 
riscurile asociate utilizării de pesticide şi 
dependenţa de această utilizare (Planul 
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naţional de acţiune privind pesticidele).

Justificare

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

Amendamentul 12
Considerentul 18

(18) În afară de substanţe active, produsele 
fitosanitare pot conţine agenţi fitoprotectori 
sau sinergici, pentru care se pot formula 
norme similare. Este necesar să se 
stabilească norme tehnice de revizuire a 
unor astfel de substanţe. Substanţele 
existente actualmente pe piaţă vor trebui 
revizuite numai după stabilirea unor astfel 
de norme.

(18) În afară de substanţe active, produsele 
fitosanitare pot conţine agenţi fitoprotectori 
sau sinergici, pentru care se pot formula 
dispoziţii legislative similare. Este necesar
să se stabilească dispoziţii de revizuire a 
unor astfel de substanţe pe baza unei 
propuneri legislative a Comisiei.
Substanţele existente actualmente pe piaţă 
vor trebui revizuite numai după stabilirea 
unor astfel de norme.

Justificare

Consistent with the change proposed by the rapporteur in Article 26 to adopt this review in 
co-decision.

Amendamentul 13
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 o listă pozitivă a componentelor 
care pot să se regăsească în compoziţia 
produselor fitosanitare. 

Justificare

Co-formulants and synergists can have an impact on human health and the environment. They 
should therefore be authorised and included on a positive list. 

Amendamentul 14
Considerentul 21
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(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 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 mod inacceptabil mediul. 
Statele membre ar trebui să aibă dreptul 
să interzică sau să nu autorizeze 
produsele fitosanitare care nu aduc 
beneficii clare producţiei vegetale în 
condiţiile specifice teritoriilor lor. 

Justificare

The risk assessment shall prove that a pesticide has no harmful effect on human health and 
the environment. Evaluating the potential benefit for plant production shall be a separate step 
in the procedure.  
Member States should not be forced to accept pesticides which do not present a clear benefit,  
pollute ground water or are in conflict with their national environmental and health policies 
and National Pesticides Action Plans.

Amendamentul 15
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 

(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 mai uşor disponibile în 
mod uniform, autorizaţiile acordate de un 
stat membru trebuie să fie notificate
celorlalte state membre. Statele membre ar 
trebui să aibă dreptul să confirme, să 
respingă sau să restricţioneze autorizaţia 
acordată de un alt stat membru, în funcţie 
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recunoaştere reciprocă, Uniunea 
Europeană trebuie să fie împărţită pe 
zone de autorizare caracterizate prin 
condiţii comparabile.

de necesităţile lor agricole specifice sau să 
păstreze un nivel mai ridicat de protecţie 
în conformitate cu Planul lor naţional de 
acţiune privind pesticidele. 

Justificare

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often not comparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
The proposed zonal authorisation of plant protection products is henceforth changed to a 
system of mutual recognition similar to the one included in the Biocides Directive.

Amendamentul 16
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 este expusă unor pericole care nu 
pot fi evitate prin alte mijloace, pot fi 
utilizate produse fitosanitare care nu 
îndeplinesc integral condiţiile specificate în 
prezentul regulament. Astfel de derogări 
temporare trebuie autorizate la nivel 
comunitar.

Justificare

Only exceptional dangers for whole ecosystems can justify the application of non-authorised 
substances. Such derogations have to be authorised at the Community level.

Amendamentul 17
Considerentul 29

(29) Se impune stabilirea unui sistem de 
schimb de informaţii. Fiecare stat membru 
trebuie să pună la dispoziţia celorlalte, a 
Autorităţii şi a Comisiei informaţii 
specifice şi documentaţia ştiinţifică 
prezentate împreună cu cererile de 
autorizare a produselor fitosanitare.

(29) Se impune stabilirea unui sistem de 
schimb de informaţii. Fiecare stat membru 
trebuie să pună la dispoziţia celorlalte, a 
Autorităţii, a Comisiei informaţii specifice 
şi documentaţia ştiinţifică prezentate 
împreună cu cererile de autorizare a 
produselor fitosanitare. Toate studiile şi 
datele relevante pentru evaluarea 
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toxicologică şi ecotoxicologică a 
produselor fitosanitare ar trebui să fie 
făcute publice.

Justificare

The public should be given access to all particulars and scientific documentation submitted in 
connection with applications for authorization according to the rules on access to information 
and participation.

Amendamentul 18
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 
ca acestea să fie necesare.

Justificare

It should be clarified that data protection should be limited also in order to avoid animal 
testing.

Amendamentul 19
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 

(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 
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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. 

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.

Justificare
As other studies than those on vertebrates may also prevent animal testing they should be 
included here as well. 
In order to facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the EFSA. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies.
This would also increase transparency of the procedure.

Amendamentul 20
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, 
consumatorilor de plante şi de produse 
vegetale şi mediului este necesară 
adoptarea unor dispoziţii legislative
specifice pe baza unei propuneri a 
Comisiei care să ţină cont de condiţiile 
particulare de utilizare a produselor 
fitosanitare.

Justificare

Consistent with the change proposed by the rapporteur in Article 62(1) to adopt specific 
labelling requirements in co-decision.
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Amendamentul 21
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 unor dispoziţii 
privind ţinerea unor evidenţe referitoare la 
suprafeţe şi culturi şi privind informaţiile 
accesibile publicului 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. Pentru a se asigura trasabilitatea 
utilizării pesticidelor în lanţul alimentar 
informaţiile culese ar trebui utilizate 
pentru un „paşaport privind pesticidele”. 

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.

Amendamentul 22
Considerentul 38

(38) Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformităţii cu legislaţia 
referitoare la furaje şi alimente şi cu 
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.

(38) Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformităţii cu legislaţia 
referitoare la furaje şi alimente şi cu 
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 fie elaborate, pe baza 
unei propuneri legislative a Comisiei
pentru depozitarea şi utilizarea produselor 
fitosanitare care nu intră sub incidenţa 
Regulamentului (CE) Nr. 882/2004
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Justificare

Consistent with the change proposed by the rapporteur in Article 65 to adopt these provisions  
under co-decision.

Amendamentul 23
Considerentul 46a (nou)

(46a) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să aprobe substanţe active, 
să reînnoiască sau să revizuiască 
aprobarea acestora, să aprobe 
coformulanţi, să adopte metode 
armonizate pentru a determina natura şi 
cantitatea de substanţe active, agenţi 
fitoprotectori şi sinergici şi, dacă este 
cazul, de impurităţi şi coformulanţi 
relevanţi, să instituie norme  pentru 
soluţionarea eventualelor dezacorduri 
dintre statele membre privind evaluarea 
echivalenţei, să adopte orientări privind 
organizarea verificărilor de conformitate 
la reînnoirea unei autorizaţii, să adopte 
norme detaliate prin care să se permită 
derogări  de la autorizarea produselor 
fitosanitare pentru cercetare şi dezvoltare, 
măsuri de aplicare care să garanteze 
aplicarea uniformă a ţinerii evidenţelor 
privind producţia, depozitarea şi utilizarea 
produselor fitosanitare, să adopte 
documente tehnice sau alte documente de 
orientare pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi lista de 
substanţe active aprobate. Întrucât 
măsurile respective au un domeniu 
general de aplicare şi sunt destinate să 
modifice elementele neesenţiale ale 
prezentului regulament sau să completeze 
prezentul regulament prin adăugarea de 
elemente neesenţiale, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
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on comitology.

Amendamentul 24
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 
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) Scopul prezentului regulament este de 
a asigura un nivel ridicat de protecţia
sănătăţii omului, a animalelor şi a 
mediului.
(4) Prezentul regulament se bazează pe 
principiului prudenţei pentru a garanta că 
substanţele şi produsele introduse pe piaţă 
nu au un efect negativ asupra sănătăţii 
omului sau asupra mediului.

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.

Amendamentul 25
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 microorganismelor 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”. Cu toate acestea, încetează să se 
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mai aplice microorganismelor, 
virusurilor, feromonilor şi produselor 
biologice după adoptarea unui 
regulament specific privind produsele de 
control biologic.

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.

Amendamentul 26
Articolul 3 punctul 2a (nou)

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

Justificare

This definition is needed in order to make sure that when evaluating an active substance, all 
metabolites present in a given product will be included.This definition is similar to the 
definition given in Directive 91/414/EEC.

Amendamentul 27
Articolul 3 punctul (4)

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 

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 
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concentraţie suficientă pentru ca produsul 
să fie considerat ca periculos în sensul 
articolului 3 din Directiva 1999/45/CEE;

concentraţie suficientă pentru ca produsul 
să fie considerat ca periculos în sensul 
articolului 3 din Directiva 1999/45/CE şi 
substanţele cu posibile efecte care 
perturbă sistemul endocrin, efecte 
neurotoxice sau imunotoxice;

Justificare

The definition for a substance of concern should be based on the intrinsic properties of that 
substance and not on a quantitative risk assessment.
Restricting substances of concern to substances that are already classified as dangerous is 
unacceptable and will restrict the number of candidates for substitution. The Directive 
1999/45/EC does not take into consideration endocrine disruption, neurotoxicity, 
developmental neurotoxicity or immunotoxic properties of pesticides.

Amendamentul 28
Articolul 3 punctul (9)

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 punerea în 
liberă circulaţie a unui produs fitosanitar pe 
teritoriul Comunităţii, precum şi 
importurile, constituie o introducere pe 
piaţă. 

Justificare

Imported products must comply with all criteria set in this regulation.

Amendamentul 29
Articolul 3 punctul (13a) (nou)

(13a) „sănătate”
O stare de sănătate fizică, mentală şi 
socială completă, nu doar absenţa unei 
boli sau infirmităţi;
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Justificare

The definition of health given by the WHO should be included as it relates to the objective and 
other relevant provisions of this Regulation.

Amendamentul 30
Articolul 3 punctul 13b (nou)

(13b) „grupuri vulnerabile”
Persoane care trebuie avute în vedere în 
mod special atunci când se evaluează 
efectele acute şi cronice ale produselor 
fitosanitare asupra sănătăţii. Printre 
aceste persoane se numără femeile 
însărcinate şi cele care alăptează, 
embrionii şi fetuşii, sugarii şi copiii, 
persoanele în vârstă, persoanele bolnave 
şi cele care iau medicamente, lucrătorii şi 
locuitorii supuşi unei expuneri ridicate şi 
îndelungate la pesticide.

Justificare

Vulnerable groups must receive particular attention in the authorisation procedure and 
should therefore be defined in Article 3 of this Regulation.

Amendamentul 31
Articolul 3 punctul (14)

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 
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 agro-
sistemele, acordând prioritate măsurilor 
preventive de cultivare a plantelor, 
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utilizării unor varietăţi adaptate şi a unor 
metode nechimice de protecţie a plantelor 
şi de gestionare a culturilor.

Justificare

The definition of integrated pest management (IPM) should not only include aspects of plant 
protection, but also management aspects linked to the choice of adapted varieties, crop 
rotation and nutrient strategy, which can considerably reduce the need to use plant protection 
products.

Amendamentul 32
Articolul 3 punctul (17)

(17) „zonă” eliminat
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;

Justificare

The proposed definition is misleading because it refers to zones in Annex I which do not have 
relatively similar agriculture, plant health and environmental conditions. The proposed 
zoning system undermines the national authorisation and it is not in line with the EC 
principle of proportionality and subsidiarity because it is going beyond what is necessary to 
speeding up the decision making process These objectives can be reached by amending the 
mutual recognition system without the concept of zoning. 
In addition, water management conditions can differ within the three proposed zones..

Amendamentul 33
Articolul 3 punctul (18)

(18) „Bune practici fitosanitare” (18) „Bune practici 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 a 
garanta că este utilizată doar cantitatea 
minimă necesară, ţinând cont de condiţiile 
locale şi de posibilităţile de control cultural 
şi biologic;
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Justificare

Optimum efficacy is a biased term. It is therefore better to ensure that only the minimum 
quantity is used. Good Plant Protection Practice is much broader than the current definition 
that just includes considerations regarding the application of pesticides (see definition of 
Integrated Pest Management above). It is therefore necessary to clarify the definition as only 
referring to Plant Protection Products.

Amendamentul 34
Articolul 3 punctul (21)

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 teste pe animale 
vertebrate şi ale altor teste sau studii care 
ar putea împiedica testarea pe animale,
constituie date protejate în cazul în care 
proprietarul lor are dreptul de a împiedica 
utilizarea acestora în beneficiul altor 
persoane.

Justificare

It should be included here that the owner of a test or study cannot prevent it being used by 
another person where this would avoid animal testing.

Amendamentul 35
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 se aprobă în 
conformitate cu anexa II dacă, pe baza
cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice actuale şi 
ţinând cont de criteriile de aprobare 
indicate la punctele [2] şi [3] din anexa 
menţionată mai sus, se dovedeşte că 
produsele fitosanitare care conţin 
respectivele substanţe active îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la alineatele (2) şi (3).
Aceste condiţii reprezintă criterii 
determinante.

Justificare

It should be clarified that cut-off criteria will be used for the exclusion of active substances 
and that mitigation measures are inadequate to protect human health and the environment 
against intrinsic hazards of certain substances. This will bring the Regulation in line with 
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more advanced and progressive policy concepts and assessment tools for chemical 
substances, such as the POPs Convention that eliminates certain hazardous substances 
impossible to control after being released into the environment.

Amendamentul 36
Articolul 4 alineatul (2) teza introductivă

(2) Reziduurile produselor fitosanitare 
aplicate în conformitate cu bunele practici 
fitosanitare trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe: 

(2) Reziduurile produselor fitosanitare 
trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:

Justificare

Pesticides are far from being properly used in general terms and therefore it is incorrect to 
assume they are used only in the “good plant protection practise”. Instead, the wording 
“realistic conditions of use” should be included in Paragraph 3 of this article. This is also in 
line with the current provisions included in the test guidelines in Directive 91/414, where 
consideration must be given to “practical conditions of use” and “realistic conditions of use.

Amendamentul 37
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 asupra grupurilor
vulnerabile cum ar fi femeile însărcinate 
sau cele care alăptează, embrionii şi 
fetuşii, sugarii şi copii, ori asupra sănătăţii 
animalelor, luând în consideraţie efectele 
cumulative şi sinergice cunoscute, sau 
asupra apelor subterane;

Justificare
According to the precautionary principle substances should not have any negative impact in 

human health, in particular vulnerable groups such as embryos, children and the 
environment. This is in line with the reaction of the EP (EP Resolution P5_TA(2002)0276)
and Council to the earlier Commission Communication on the revision of Directive 91/414.

Amendamentul 38
Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

(c) există metode de uz curent pentru 
măsurarea reziduurilor cu relevanţă 

(c) urmează să fie standardizate în toate 
statele membre metode de uz curent pentru 
măsurarea reziduurilor tuturor
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toxicologică sau ambientală; substanţelor aprobate, care să fie suficient 
de sensibile în raport cu nivelurile 
preocupante în diverse medii ambientale 
şi biologice. Reziduurile sunt trebuie să 
poată fi detectate prin metode polivalente 
comune, precum cele aplicate de 
laboratoarele de referinţă din UE. 

Justificare

This amendment introduces two dimensions into this article. Firstly that for all authorised 
pesticides there shall be methods available to identify residues. This is currently not the case, 
as standard laboratory equipment is capable of identifying only a limited number of 
substances’ residues. Secondly, the methods to assess health effects should be sufficiently 
sensitive with respect to levels of concern in various environmental and biological media in 
order not to miss effects that are not detected by methods in general use.

Amendamentul 39
Articolul 4 alineatul (3) teza introductivă

(3) Utilizarea produselor fitosanitare în 
conformitate cu bunele practici 
fitosanitare şi cu respectarea condiţiilor 
normale de aplicare trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe:

(3) Utilizarea produselor fitosanitare în 
conformitate cu utilizarea adecvată şi cu 
respectarea condiţiilor realiste de aplicare 
trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:

Justificare
Pesticides are far from being properly used in general terms and therefore it is incorrect to 
assume they are used only in the “normal conditions of use”. Instead, the wording “realistic 
conditions of use” should be included in line with the current provisions of  the test guidelines 
in Directive 91/414, where consideration must be given to “practical conditions of use” and 
“realistic conditions of use”.

Amendamentul 40
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 

(b) să nu exercite imediat sau în timp 
efecte nocive asupra sănătăţii omului, în 
special cea 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 
locuri aflate la depărtare de locul 
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efecte, şi nici consecinţe negative asupra 
apelor subterane; 

utilizării în urma migraţiei ambientale 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 apelor subterane;

Justificare

According to the precautionary principle substances should not have any negative impact on 
human health, in particular to residents and bystanders who might be routinely exposed to 
pesticides and vulnerable groups such as foetuses and children, who are more sensitive to 
pesticide exposure, and the environment. This is in line with the reaction of the EP (EP 
Resolution P5_TA(2002)0276) and Council to the earlier Commission Communication on the 
revision of Directive 91/414. Special attention should also be given to long-range 
environmental transportation.

Amendamentul 41
Articolul 4 alineatul (3) litera (e)

(e) să nu exercite efecte inacceptabile 
asupra mediului, ţinând cont, în special, de 
următoarele aspecte:

(e) să nu exercite efecte inacceptabile 
asupra mediului, ţinând cont, în special, de 
următoarele aspecte:

(i) evoluţia şi diseminarea lor în mediul 
înconjurător, în special contaminarea 
apelor de suprafaţă, inclusiv estuarurile şi 
apele de coastă, apa potabilă, apele 
subterane, aerul şi solul;

(i) evoluţia şi diseminarea lor în mediul 
înconjurător, în special contaminarea 
apelor de suprafaţă, inclusiv estuarurile şi 
apele de coastă, apa potabilă, apele 
subterane, aerul şi solul, ţinând cont de 
locuri aflate la depărtare de locul 
utilizării în urma migraţiei ambientale la 
mare distanţă;

(ii) impactul lor asupra celorlaltor specii; (ii) impactul lor asupra celorlaltor specii;

(iii) impactul lor asupra biodiversităţii. (iii) impactul lor asupra biodiversităţii şi 
ecosistemului.

Justificare
Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, i.e. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects should be taken into account as far as possible
Special attention should also be given to the environmental effects due to long-range 
environental transportation of plant protection products, e.g. in the Arctic region.
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Amendamentul 42
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 
cel puţin trei produse fitosanitare conţinând 
respectiva substanţă activă.

Justificare

All normal conditions under which plant protection products could be used should be taken 
into account for approval of a substance.

Amendamentul 43
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Evitarea testării pe animale

Pentru a evita testarea pe animale, testele 
pe animale vertebrate, în sensul 
prezentului regulament, sunt efectuate 
doar în ultimă instanţă.

Justificare

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals that the 
Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of animals in 
formulating and implementing policies, and in order to ensure that animal testing for the 
purposes of this Regulation is kept to an absolute minimum, it should be included that animal 
testing is carried out only as a last resort. This is also in line with the requirements under 
REACH.

Amendamentul 44
Articolul 6 litera (ia) (nouă)

(ia) restricţii sau interdicţii pentru 
utilizări care nu sunt compatibile cu 
sistemele de management integrat al 
speciilor dăunătoare sau care aduc chiar 
atingere acestor sisteme, cum ar fi 
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tratarea chimică a solului;

Justificare

Specific uses, which are incompatible with good practices like IPM,  should be restricted.

Amendamentul 45
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

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

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

Cererile de aprobare a substanţelor active 
sau de modificare a condiţiilor de aprobare 
se depun de către producătorii de substanţe 
active Autorităţii, însoţite de un dosar 
complet şi unul rezumativ, în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 8 alineatele (1) şi 
(2), sau de o scrisoare de acces la astfel de 
dosare, ori de motivare pe baze ştiinţifice a 
omisiunii de a prezenta anumite părţi din 
respectivele dosare, care să demonstreze că 
substanţele active îndeplinesc criteriile de 
aprobare prevăzute la articolul 4. 
Autoritatea informează autorităţile 
competente din statele membre cu privire 
la solicitările pe care le-a primit.
Un stat membru poate alege o substanţă 
activă pentru care a fost primită o cerere 
de aprobare de către Autoritate, cu scopul 
de a deveni autoritate competentă în 
sensul articolelor 9 şi 11 (denumit în 
continuare „stat membru raportor”).
În cazul în care două sau mai multe state 
membre şi-au exprimat interesul pentru a 
deveni autoritate competentă, statul 
membru raportor este determinat în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 76 
alineatul (3).
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Justificare

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

Amendamentul 46
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

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

(a) date referitoare la întreaga gamă de
aplicaţii reprezentative la o cultură larg 
răspândită a cel puţin trei produse 
fitosanitare conţinând substanţa activă, 
inclusiv produse pentru glasarea 
seminţelor, dacă este prevăzută această 
utilizare, care să demonstreze îndeplinirea 
cerinţelor formulate la articolul 4; în cazul 
în care datele furnizate nu acoperă toate 
zonele de interes ale unei culturi, sau 
cultura vizată nu este una larg răspândită, 
se impune motivarea unei astfel de 
abordări; 

Justificare

Substances used for seed coating (for example fipronil and imidaclopride) have been 
documented to carry acute toxicity for bees, which have not been foreseen in the risk 
assessment. It is therefore necessary to introduce this provision in the Regulation.

Amendamentul 47
Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

(b) pentru fiecare dintre cerinţele 
documentare formulate cu privire la 
substanţa activă menţionat la articolul 75 
alineatul (1) litera (b), rezumatele şi 
rezultatele testelor şi studiilor, numele 
proprietarului lor şi al persoanei sau 
institutului care a efectuat testele sau 
studiile; 

(b) pentru fiecare dintre cerinţele 
documentare formulate cu privire la 
substanţa activă menţionată la alineatul 
(3), rezumatele şi rezultatele testelor şi 
studiilor, numele proprietarului lor şi al 
persoanei sau institutului care a efectuat 
testele sau studiile;

Justificare

The provisions on data requirements are an essential part of the approval procedure, which 
should regulated in a legislative procedure, not by a comitology decision.
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Amendamentul 48
Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

(c) pentru fiecare dintre cerinţele 
documentare formulate cu privire la 
produsul fitosanitar menţionat la articolul 
75 alineatul (1) litera (b), rezumatele şi 
rezultatele testelor şi studiilor, numele 
proprietarului acestora şi al persoanei sau 
institutului care a efectuat testele şi studiile 
relevante din perspectiva satisfaceri 
criteriilor menţionate la articolul 4, pentru 
unul sau mai multe produse fitosanitare 
reprezentative pentru aplicaţiile menţionate 
la litera (a), luând în consideraţie faptul că 
datele omise din dosarul menţionat la cel 
de al doilea alineat ca urmare a gamei 
limitate de aplicaţii reprezentative ale 
substanţei active pot avea drept consecinţă 
o aprobare condiţionată de unele 
restricţii;

(c) pentru fiecare dintre cerinţele 
documentare formulate cu privire la 
produsul fitosanitar menţionat la alineatul
(3), rezumatele şi rezultatele testelor şi 
studiilor, numele proprietarului acestora şi 
al persoanei sau institutului care a efectuat 
testele şi studiile relevante din perspectiva 
satisfaceri criteriilor menţionate la articolul 
4, pentru unul sau mai multe produse 
fitosanitare reprezentative pentru aplicaţiile 
menţionate la litera (a), luând în 
consideraţie faptul că orice date omise din 
dosarul menţionat la cel de al doilea alineat 
ca urmare a gamei limitate de aplicaţii 
reprezentative ale substanţei active au
drept consecinţă neaprobarea substanţei 
active;

Justificare
Dossiers with incomplete or wrong information should be rejected.
The provisions on data requirements are an essential part of the approval procedure, which 
should regulated in a legislative procedure, not by a comitology decision.

Amendamentul 49
Articolul 8 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

(ca) pentru fiecare test sau studiu 
implicând animale vertebrate, o descriere 
a măsurilor luate pentru a evita testarea 
pe animale şi duplicarea testelor pe 
animale vertebrate;

Justificare

In order to facilitate that animal testing for the purposes of this Regulation is kept to an 
absolute minimum, applications should also be required to provide a justification of the steps 
taken to avoid animal testing in general.

Amendamentul 50
Articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf
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Cerinţele documentare menţionate la 
articolul 8 alineatul (1) sunt definite în
regulamente adoptate conform procedurii 
menţionate la articolul 76 alineatul (2) şi 
includ condiţiile referitoare la substanţele 
active şi produsele fitosanitare din Anexele
II şi III la Directiva 91/414/CEE, împreună 
cu toate modificările necesare. Cerinţe 
documentare similare sunt definite pentru 
agenţii fitoprotectori şi agenţii sinergici, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (3).

Cerinţele documentare menţionate la 
alineatul (1) sunt definite într-un
regulament adoptat conform procedurii 
menţionate la articolul 251 din tratat şi 
includ condiţiile referitoare la substanţele 
active şi produsele fitosanitare din anexele
II şi III la Directiva 91/414/CEE, împreună 
cu toate modificările necesare, inclusiv 
măsuri pentru reducerea la minim a 
testărilor pe animale, în special utilizarea 
unor metode de testare care nu implică 
animale şi a unor strategii de testare 
inteligente. Cerinţe documentare similare 
sunt definite pentru agenţii fitoprotectori şi 
agenţii sinergici, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 251 din 
tratat.

Justificare

The provisions on data requirements are an essential part of the approval procedure, which 
should regulated in a legislative procedure, not by a comitology decision. Animal testing 
requirements should be kept to a minimum.

Amendamentul 51
Articolul 8 alineatul (3a) (nou)

(3a) Solicitantul anexează la dosar 
întreaga documentaţie ştiinţifică de 
specialitate, validată de comunitatea 
ştiinţifică, privind efectele secundare ale 
substanţei active şi ale metaboliţilor 
acesteia asupra sănătăţii şi mediului . 

Justificare

The applicant must have the obligation to collect and summarise all scientific literature 
available on a given substance. 

Amendamentul 52
Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf

(2) În termen de nouăzeci de zile de la 
finele perioadei prevăzute la alineatul (1) 
al prezentului articol, Autoritatea îşi 

(2) În termen de nouăzeci de zile de la 
finele perioadei prevăzute la alineatul (1) 
din prezentul articol, Autoritatea îşi 
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formulează concluziile cu privire la 
eventuala îndeplinire de către substanţa 
activă a cerinţelor menţionate la articolul 4 
şi i le comunică solicitantului, statelor 
membre şi Comisiei.

formulează concluziile cu privire la 
eventuala îndeplinire de către substanţa 
activă a cerinţelor menţionate la articolul 4, 
cu justificarea corespunzătoare, inclusiv 
cu o trimitere către observaţiile exprimate 
de public, şi i le comunică solicitantului, 
statelor membre şi Comisiei. Concluziile 
în cauză se publică de Autoritate în 
termen de o săptămână de la adoptare.

Justificare

The transparency of the procedure should be increased 

Amendamentul 53
Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Solicitantului i se dă posibilitatea de a 
formula observaţii cu privire la raportul de 
revizuire.

Solicitantului şi oricăror alte părţi care au 
prezentat observaţii scrise în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 12 
alineatul (1) li se dă posibilitatea de a 
formula observaţii cu privire la raportul de 
revizuire. 

Raportul de revizuire este pus la dispoziţia 
publicului şi transmis Parlamentului 
European.

Justificare

The transparency of the procedure should be increased.

Amendamentul 54
Articolul 13 alineatul (2) introducere şi litera (a)

(2) În condiţiile formulate la articolul 7 
alineatul (1) al regulamentului (CE) nr. 
178/2002, pe baza raportului de revizuire 
prevăzut la alineatul (1), a altor factori de 
avut în vedere în cazul dat şi a principiului 
de precauţie se procedează la adoptarea 
unui regulament, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 76, 
alineatul (3), care dispune:

(2) Pe baza raportului de revizuire prevăzut 
la alineatul (1), a altor factori de avut în 
vedere în cazul dat şi a principiului de 
precauţie în care condiţiile prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 sunt relevante, se 
procedează la adoptarea unui regulament, 
justificat corespunzător, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 76 alineatul (3a), 
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care dispune:
(a) aprobarea substanţei active, dacă este 
cazul în condiţiile şi cu restricţiile 
menţionate la articolul 6;

(a) aprobarea substanţei active, dacă este 
cazul în condiţiile şi cu restricţiile 
menţionate la articolul 6 şi incluse în 
anexa IIa;

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology. The transparency of the procedure should be increased. Therefore the 
inclusion of approved substances in an Annex of the Regulation should be maintained.

Amendamentul 55
Articolul 13 alineatul (3)

(3) Comisia ţine o evidenţă a substanţelor 
active aprobate.

(3) Comisia ţine o listă actualizată a 
substanţelor active aprobate din anexa IIa 
şi publică această listă pe internet.

Justificare

The transparency of the procedure should be increased. Therefore the inclusion of approved 
substances in an Annex of the Regulation should be maintained.

Amendamentul 56
Articolul 14 alineatul (2)

(2) Reînnoirea se acordă pe o perioadă de 
timp nedeterminată. 

(2) Aprobarea poate fi reînnoită o singură 
dată sau de mai multe ori, pentru o 
perioadă care să nu depăşească 10 ani.

Justificare

In the proposed text the renewal of the authorisation by the Member State follows the renewal 
of the active substance (Art. 43 (6)). This implies that also the authorisation would in 
principle be unlimited in time, after the first renewal. This is contrary to the precautionary 
principle and to the principle that decisions are made in the light of current scientific and 
technical knowledge, as is laid down in Art. 4(10) of the proposed text and the principle that a 
high standard of protection must be ensured (recital 21).

Amendamentul 57
Articolul 17 alineatul (2) teza introductivă
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Durata perioadei de prelungire se stabileşte 
pe baza următoarelor elemente:

Durata perioadei de prelungire nu trebuie 
să fie mai lungă decât este nevoie şi se 
stabileşte pe baza următoarelor elemente:

Justificare

Experience with comparable extension procedures for authorisation of plant protection 
products in Member States (especially in the Netherlands) has shown that these extensions 
can soon become regular practice and can last for a very long time. Therefore it should be 
clear that this extension is an exception and should be given for a time period as restricted as 
possible.

Amendamentul 58
Articolul 18 litera (b)

(b) datele care trebuie prezentate; (b) datele care trebuie prezentate, inclusiv 
măsuri pentru reducerea la minim a 
testărilor pe animale, în special utilizarea 
unor metode de testare care nu implică pe 
animale şi a unor strategii de testare 
inteligente;

Justificare

In order to ensure that animal testing for the purposes of this Regulation is kept to an 
absolute minimum, measures to facilitate this should also be included in the programme.

Amendamentul 59
Articolul 19

Dispoziţiile necesare pentru aplicarea 
procedurii de reînnoire şi de revizuire 
inclusiv, dacă este cazul, pentru 
implementarea programului de lucru 
menţionat la articolul 18, se stabilesc 
printr-un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (3).

Dispoziţiile necesare pentru aplicarea 
procedurii de reînnoire şi de revizuire 
inclusiv, dacă este cazul, pentru 
implementarea programului de lucru 
menţionat la articolul 18, se stabilesc 
printr-un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 76 
alineatul (3a).

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.
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Amendamentul 60
Articolul 20

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

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

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

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

(b) aprobarea substanţei active nu se 
prelungeşte.

(b) aprobarea substanţei active nu se 
prelungeşte.

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

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

Justificare

Not more than one season should be granted for using up stocks of the plant protection  

Amendamentul 61
Articolul 21 alineatul (1)

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

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

În cazul în care consideră că există indicii 
conform cărora substanţa nu mai satisface 
criteriile prevăzute la articolul 4, sau dacă 
informaţiile suplimentare solicitate în 
conformitate cu articolul 6 litera (f) nu au 
fost încă furnizate, Comisia informează 
statele membre, Autoritatea şi producătorul 
substanţei active şi îi fixează acestuia un 
termen pentru a formula observaţii.

În cazul în care consideră că există indicii 
conform cărora substanţa nu mai satisface 
criteriile prevăzute la articolul 4, sau dacă 
informaţiile suplimentare solicitate în 
conformitate cu articolul 6 litera (f) nu au 
fost încă furnizate, Comisia informează 
statele membre, Autoritatea şi producătorul 
substanţei active şi îi fixează acestuia un 
termen pentru a formula observaţii.
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Comisia revizuieşte aprobarea unei 
substanţe active în cazul în care există 
indicii că poate fi compromisă realizarea 
obiectivelor stabilite în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) şi litera (b) punctul (i) şi cu articolul 7 
alineatele (2) şi (3) din Directiva 
2000/60/CE.
Aprobarea este revizuită pentru cele zece 
substanţe active care se regăsesc cel mai 
des peste nivelul maxim de reziduuri 
(NMR) în rapoartele anuale de 
monitorizare privind reziduurile de 
pesticide publicate de Comisie. În cazul în 
care aceeaşi substanţă este inclusă în mod 
repetat pe lista respectivă, se retrage 
aprobarea. 

Justificare

While the Commission can launch a review for a given substance at any time, it should be 
made clear that requests for review can also be initiated by other institutions or stakeholders.
It is essential that in case of non-compliance with the objectives of Directive 2000/60/EC, it is 
possible to reconsider the approval of the substance. Moreover this direct feedback 
mechanism between Directive 2000/60/EC and this Regulation will also provide an extra 
incentive for producers to seriously consider their responsibilities in terms of product 
stewardship.

Amendamentul 62
Articolul 21 alineatul (3) primul paragraf

(3)  În cazul în care ajunge la concluzia că 
criteriile menţionate la articolul 4 nu mai 
sunt satisfăcute sau dacă informaţiile 
suplimentare solicitate în conformitate cu 
articolul 6 litera (f) nu au fost încă 
furnizate, Comisia adoptă un regulament 
prin care anulează sau modifică aprobarea, 
în conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul 3. 

(3)  În cazul în care ajunge la concluzia că 
criteriile menţionate la articolul 4 nu mai 
sunt satisfăcute sau dacă informaţiile 
suplimentare solicitate în conformitate cu 
articolul 6 litera (f) nu au fost încă 
furnizate, Comisia adoptă un regulament 
prin care anulează sau modifică aprobarea, 
în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menţionată la 
articolul 76 alineatul (3a).

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.  
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Amendamentul 63
Articolul 21 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cazul în care Comisia ajunge la 
concluzia că obiectivele de reducere a 
poluării provenite de la substanţele 
prioritare stabilite în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) şi litera (b) punctul (i) şi cu articolul 7 
alineatele (2) şi (3) din Directiva 
2000/60/CE nu pot fi realizate, se adoptă 
un regulament de retragere sau de 
modificare a aprobării în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 76 alineatul (3a).

Justificare

It is essential that in case of non-compliance with the objectives of Directive 2000/60/EC for a 
substance, it is possible to reconsider the approval of the substance. The procedure should be in 
line with the provisions of the new decision on comitology.

Amendamentul 64
Articolul 23 alineatul (1) teza introductivă

(1) Substanţele de bază se aprobă în 
conformitate cu alineatele (2) - (6). Prin 
derogare de la dispoziţiile articolului 5, 
aprobarea se acordă pe o perioadă de timp 
nedeterminată. În conformitate cu 
alineatele menţionate, o substanţă de bază 
este o substanţă care

(1) Substanţele de bază se aprobă în 
conformitate cu alineatele (2)-(6).  În 
sensul alineatelor menţionate, o substanţă 
de bază este o substanţă activă care:

Justificare

No unlimited authorisations shall be foreseen in the Regulation for basic substances. 
Similarly to active substances, they should be subject to a regular review in line with the 
latest scientific information and data.

Amendamentul 65
Articolul 23 alineatul (2)

(2) Prin derogare de la dispoziţiile (2) Substanţele de bază se aprobă în 
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articolului 5, substanţele de bază se 
aprobă atunci când toate evaluările 
relevante efectuate în conformitate cu 
celelalte norme comunitare care 
reglementează utilizarea respectivelor 
substanţe în alte scopuri decât cele 
fitosanitare indică lipsa unor efecte nocive 
imediate sau întârziate asupra sănătăţii 
umane sau a animalelor, ori a efectelor 
inacceptabile asupra mediului.

conformitate cu articolul 4 şi atunci când 
toate evaluările relevante efectuate în 
conformitate cu celelalte norme comunitare 
care reglementează utilizarea respectivelor 
substanţe în alte scopuri decât cele 
fitosanitare indică lipsa unor efecte nocive 
imediate sau întârziate asupra sănătăţii 
umane sau a animalelor, ori a efectelor 
inacceptabile asupra mediului, cu condiţia 
să fie furnizate toate aspectele din 
cerinţele documentare pentru substanţe 
active conţinute în produsele fitosanitare 
şi să se aplice aceleaşi proceduri 
decizionale.

Justificare

The risk assessment procedure shall be mandatory also for basic substances.

Amendamentul 66
Articolul 24 alineatul (1)

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

(1)  Prin derogare de la articolul 5 şi 
articolul 14 alineatul (2), substanţele active 
care satisfac criteriile prevăzute la articolul 
4 se aprobă o singură dată pe o perioadă 
de maximum cinci ani dacă alte substanţe 
active deja aprobate sau metode ori 
practici agricole alternative sunt 
semnificativ mai puţin toxice pentru 
consumatori sau operatori ori prezintă 
riscuri semnificativ mai mici pentru mediu. 
Evaluarea ia în considerare criteriile 
stabilite la punctul 4 din anexa II .

Justificare

Having in consideration that the approval for other substances is 10 years, and the 
substitution is by existing alternatives in the market, seven years for the authorisation of 
candidates for substitution is clearly excessive. For example in Sweden, a programme for the 
substitution of pesticides was completed giving 5 years as a deadline for finding alternatives. 
Substituting plant protection products by non-chemical alternatives should be the first 
priority..

Amendamentul 67



PR\662101RO.doc 39/85 PE 388.326v01-00

RO

Articolul 24 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre pot extinde 
substituirea autorizând doar substanţele 
active cele mai puţin dăunătoare pentru o 
anumită cultură. Dacă sunt disponibile 
metode şi practici nechimice pentru 
cultura în cauză, produsele care conţin 
substanţe susceptibile de înlocuire nu se 
autorizează.

Justificare

A second-stage substitution shall be introduced, not only the European list of chemicals but 
also a crop-wise consideration on the basis of integrated crop management. If non-chemical 
methods and practices are available, products containing a candidate for substitution shall 
not be authorised..Member States should have the possibility to go beyond the EU list of
candidates for substitution if they wish to in order to address their specific problems in terms 
of pesticide use.

Amendamentul 68
Articolul 25 alineatul (1a) (nou)

(1a) Pentru aprobarea unui agent 
fitoprotector sau sinergic, se consideră că 
dispoziţiile alineatului (1) sunt respectate 
atunci când conformitatea cu articolul 4 
este constatată în cazul uneia sau al mai 
multor aplicaţii reprezentative ale cel 
puţin unui produs fitosanitar pentru 
fiecare substanţă activă diferită cu care 
este combinat agentul fitoprotector sau 
sinergic.

Justificare

Safeners and synergists shall be assessed in relation to different active substances they shall 
be combined with.

Amendamentul 69
Articolul 26

În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 76
alineatul (3) urmează să se adopte un 

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, în conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 251 
din tratat urmează să se adopte un 



PE 388.326v01-00 40/85 PR\662101RO.doc

RO

regulament stabilind un program de lucru 
în vederea revizuirii treptate a agenţilor 
fitoprotectori şi sinergici existenţi pe piaţă 
la data intrării în vigoare a respectivului 
regulament. Regulamentul urmează să 
stabilească cerinţele documentare, 
procedurile de notificare, evaluare, 
determinare şi luare a deciziilor. Părţilor 
interesate li se va cere să prezinte toate 
datele necesare Comisiei, Autorităţii şi 
statelor membre până la un termen 
prestabilit.

regulament stabilind un program de lucru 
în vederea revizuirii treptate a agenţilor 
fitoprotectori şi sinergici existenţi pe piaţă 
la data intrării în vigoare a respectivului 
regulament. Regulamentul urmează să 
stabilească cerinţele documentare, inclusiv 
măsuri de reducere la minim a testării pe 
animale, procedurile de notificare, 
evaluare, determinare şi luare a deciziilor. 
Părţilor interesate li se va cere să prezinte 
toate datele necesare Comisiei, Autorităţii 
şi statelor membre până la un termen 
prestabilit.

Justificare

The provisions for reviewing existing synergists and safeners shall not be left to a comitology 
decision, but shall be established in a legislative procedure based on the Treaty.

Amendamentul 70
Articolul 27

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

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

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

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

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

(b) utilizarea lor în conformitate cu 
condiţiile realiste de utilizare produce 
efecte nocive asupra sănătăţii umane sau a 
animalelor, ori exercită efecte inacceptabile 
asupra plantelor, produselor vegetale sau 
mediului.

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

2. Coformulanţii aprobaţi în temeiul 
alineatului (1) se includ în anexa III, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 76 
alineatul (3a).
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Justificare
Co-formulants can have an impact on human health and the environment. They should 
therefore be approved and included on a positive list, like safeners and synergists (see Article 
25), in line with provisions of the new decision on comitology.  

Good practice should be assumed, but can not be taken for granted. Instead, realistic 
conditions of use should be foreseen in line with the current provisions included in the test 
guidelines in Directive 91/414, where consideration must be given to “practical conditions of 
use” and “realistic conditions of use”.

Amendamentul 71
Articolul 29 alineatul (1) litera (c)

(c) coformulanţii lor nu au fost interzişi în
temeiul articolului 27;

(c) coformulanţii lor au fost aprobaţi în 
temeiul articolului 27;

Justificare

See justification on Amendment to Article 27 above.

Amendamentul 72
Articolul 29 alineatul (1) litera (d)

(d) în lumina cunoştinţelor ştiinţifice şi 
tehnice actuale, acestea satisfac cerinţele 
formulate la articolul 4 alineatul 3;

(d) în lumina cunoştinţelor ştiinţifice şi 
tehnice actuale, acestea satisfac cerinţele 
formulate la articolul 4 alineatul (3), 
ţinând cont de condiţiile locale de mediu 
şi de zonele vulnerabile;

Justificare

Local conditions shall be taken into account in the authorisation procedure

Amendamentul 73
Articolul 29 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) toţi metaboliţii substanţei 
(substanţelor) active prezenţi în faza de 
utilizare sunt determinaţi şi respectă 
criteriile principiilor uniforme menţionate 
la alineatul (6);
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Justificare

The Uniform principles are a key element in the authorisation process.

Amendamentul 74
Articolul 29 alineatul (1) litera (f)

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

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

Justificare

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

Amendamentul 75
Articolul 29 alineatul (5)

(5) În ceea ce priveşte alineatul 1 litera (e), 
se pot adopta metode armonizate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 76 alineatul 3.

(5) În ceea ce priveşte alineatul 1 litera (e), 
se pot adopta metode armonizate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 76 
alineatul (3a).

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 76
Articolul 29 alineatul (6)

(6) Principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare 
urmează să fie definite în regulamente

(6) Principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare 
urmează să fie definite într-un regulament 
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adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 76 alineatul 2, 
acestea incorporând cerinţele formulate în 
Anexa VI la Directiva 91/414/CEE, 
împreună cu toate modificările necesare.

adoptat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din tratat, 
acestea incorporând cerinţele formulate în 
anexa VI la Directiva 91/414/CEE, 
împreună cu toate modificările necesare.

Justificare

According to the current proposal, the Uniform Principles will not be established by the 
European Parliament. In 1996 the European Parliament had to go to Court because the first 
Uniform Principles which were established by the Commission did not comply with Directive 
91/414. The Court (case C-303/94) confirmed the Parliament's position and the Principles 
were changed, especially for drinking water criteria. The Regulation establishing the Uniform 
Principles should be adopted by the European Parliament and the Council in an adequate 
legislative procedure, and not by Comitology.

Amendamentul 77
Articolul 30 alineatul (2)

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

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

(i) condiţiile de utilizare necesare pentru 
respectarea condiţiilor şi cerinţelor 
prevăzute în regulamentul de aprobare a
substanţelor active, a agenţilor 
fitoprotectori şi a agenţilor sinergici şi a 
cerinţelor şi condiţiilor pentru produsele 
fitosanitare menţionate la articolul 4 
alineatul (3);
(ii) o clasificare a produselor fitosanitare în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE;
(iii) indicaţii pentru utilizarea corectă a 
produsului şi pentru respectarea 
condiţiilor şi principiilor managementului 
integrat al speciilor dăunătoare;
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(iv) obligaţia de a informa locuitorii şi 
vecinii care ar putea fi expuşi la acţiunea 
produsului pulverizat aflat în derivă şi a 
altor substanţe cu cel puţin 48 de ore 
înainte de utilizarea produsului.

Justificare

Conditions for specific requirements and restrictions should be clarified. This amendment 
deems the authorisation in line with other provisions in this Regulation. The conditions and 
principles of Integrated Pest Management and informing residents and neighbours should be 
formulated as a minimum.

Amendamentul 78
Articolul 30 alineatul (2) paragraful (1a) (nou)

Aceste cerinţe se referă în orice caz la:
- doza maximă pe hectar la fiecare 
aplicare;
- perioada dintre ultima aplicare şi 
recoltă;
- numărul de aplicări pe an;
- justificarea pulverizării;
- gradul de periculozitate/risc pentru 
sănătatea omului (efecte cumulative), 
apele subterane/de suprafaţă şi 
biodiversitate.

Justificare

Conditions for specific requirements and restrictions should be clarified.

Amendamentul 79
Articolul 30 alineatul (3) literele (a) şi (b)

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

(a) o restricţie privind distribuţia 
produsului fitosanitar;

(b) obligaţia de a informa vecinii care ar 
putea fi expuşi la acţiunea produsului 
pulverizat aflat în derivă înainte de a fi 

(b) alte restricţii sau condiţii relevante 
pentru eliberarea unei autorizaţii şi 
pentru utilizarea produsului fitosanitar, în 
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folosit, care au solicitat să fie informaţi; special atunci când acestea sunt menite să 
protejeze sănătatea distribuitorilor, 
utilizatorilor, lucrătorilor, locuitorilor, 
trecătorilor şi consumatorilor sau 
sănătatea animală ori mediul.

Justificare

Conditions for specific requirements and restrictions should be clarified. 

Amendamentul 80
Articolul 32 alineatele (1) şi (2)

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

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

Persoana care doreşte să introducă pe 
piaţă un produs fitosanitar notifică toate 
celelalte state membre, precum şi 
Comisia. Notificarea în cauză conţine 
informaţiile menţionate la alineatul (2) şi 
dosarul rezumativ menţionat la alineatul 
(3) litera (a).

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

(a) lista statelor membre în care solicitantul 
a depus cereri;

(b) o propunere referitoare la statul 
membru care, în opinia solicitantului, ar 
trebui să examineze cererea în zonele 
vizate;
(c) copii legalizate ale tuturor autorizaţiilor 
deja obţinute pentru respectivul produs 
fitosanitar într-un stat membru.

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

Justificare
In the proposed text, only the Member States where an application for authorisation is 
submitted are informed about the application. This is different in the current Directive 
91/414, where the applicant has to inform every Member state by sending a complete dossier.
. 
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Amendamentul 81
Articolul 32 alineatul (3) litera (b)

(b) pentru fiecare substanţă activă, agent 
fitoprotector sau agent sinergic din 
compoziţia produsului fitosanitar, un dosar 
complet şi unul rezumativ pentru fiecare 
cerinţă documentară formulată în raport cu 
substanţa activă, agentul fitoprotector sau 
agentul sinergic; şi ―

(b) pentru fiecare substanţă activă, agent 
fitoprotector şi agent sinergic, coformulant 
şi adjuvant din compoziţia produsului 
fitosanitar, un dosar complet şi unul 
rezumativ pentru fiecare cerinţă 
documentară formulată în raport cu 
substanţa activă, agentul fitoprotector sau 
agentul sinergic, coformulantul şi 
adjuvantul, precum şi un dosar complet şi 
unul rezumativ privind efectul combinat 
al substanţei (substanţelor) active, 
agentului (agenţilor) fitoprotector(i) şi 
sinergic(i), coformulantului 
(coformulanţilor) şi adjuvantului 
(adjuvanţilor) conţinuţi în produsul 
fitosanitar.

Justificare

Clearly safeners, synergists, co-formulants and adjuvants are added to enhance or modify the 
effect of the active substance, making the combined effect different from the added-on effect of 
the individual substances. Therefore also the combined effect should be evaluated.

Amendamentul 82
Articolul 32 alineatul (3) punctul (c)

(c) pentru fiecare test sau studiu implicând 
animale vertebrate, o descriere a măsurilor 
luate pentru evitarea repetării testelor;

(c) pentru fiecare test sau studiu implicând 
animale vertebrate, o descriere a măsurilor 
luate pentru evitarea testării pe animale şi
repetării testelor pe animale vertebrate;

Justificare

In order to facilitate that animal testing for the purposes of this Regulation is kept to an 
absolute minimum, applications should also be required to provide a justification of the steps 
taken to avoid animal testing in general.

Amendamentul 83
Articolul 32 alineatul (5a) (nou)

(5a) La cerere, solicitantul pune la 
dispoziţia oricărui stat membru dosarul 
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complet menţionat la alineatul (3) litera 
(a).

Justificare

In the proposed text, only the Member States where an application for authorisation is 
submitted are informed about the application. This is different in the current Directive 
91/414, where the applicant has to inform every Member state by sending a complete dossier.

Amendamentul 84
Articolul 34

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

Dacă nici un alt stat membru nu se oferă să 
examineze cererea, aceasta este examinată 
de statul membru în care solicitantul a 
depus cererea. Statul membru care 
examinează cererea informează solicitantul 
despre aceasta. 

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

La solicitarea statului membru care 
examinează cererea, celelalte state membre 
colaborează în vederea repartizării 
echitabile a sarcinilor.

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

Celelalte state membre au dreptul de a-şi 
trimite observaţiile statului membru care 
examinează cererea

Justificare

A solution not requiring much time or administration work is to inform or notify all the other 
Member States about the application and by giving those Member States the possibility to 
request a complete dossier. Furthermore the Member States shall have the right to give their 
comments to the Member State evaluating the dossier. This contributes to the quality of the 
evaluation and to the uniformity of the evaluation in all countries.

Amendamentul 85
Articolul 34a (nou)

Articolul 34a
Baza de date a Autorităţii

După ce este informat asupra statului 
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membru care îi examinează cererea, 
solicitantul transmite imediat Autorităţii 
dosarul complet şi cel rezumativ 
menţionate la articolul 32 alineatul (3) 
literele (a) şi (b), precum şi informaţiile 
menţionate la articolul 32 alineatul (3) 
litera (c).
Autoritatea pune fără întârziere dosarele 
rezumative la dispoziţia publicului, cu 
excepţia informaţiilor considerate 
confidenţiale în conformitate cu articolul 
60 şi a informaţiilor menţionate la 
articolul 32 alineatul (3) litera (c).

Justificare

Conform the last subparagraph of Article 9(3) and Article 10. Linked to Amendments of 
Recital 32 and Articles 54(1), 57(1) and (2) and 58(-1). In order to facilitate data sharing it is 
necessary to establish one central database with all the information on tests and studies 
carried out previously for the purposes of this Regulation, managed by the Authority. 
Applicants would then have to consult only one database before carrying out any tests or 
studies. The information referred to in Article 32(3)(c) should also be publicly available to 
ensure transparency in relation to the steps taken by applicants to avoid animal testing.

Amendamentul 86
Articolul 35 alineatul (2)

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

(2) Fără a aduce atingere articolelor 30 şi 
31, atunci când un produs fitosanitar a 
fost deja autorizat într-un stat membru, 
celelalte state membre decid dacă şi în ce 
condiţii vor autoriza produsul fitosanitar 
în cauză în termen de 90 de zile de la 
primirea unei cereri în acest sens .

Justificare

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
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Amendamentul 87
Articolul 37 alineatul (4) primul paragraf

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

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

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the decision on 
comitology.

Amendamentul 88
Articolul 37 alineatul (5)

(5) Pentru aplicarea alineatelor (1) - (4) se 
pot stabili norme detaliate, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 76 
alineatul (3), după consultarea Autorităţii.

(5) Pentru aplicarea alineatelor (1) - (4) se 
pot stabili norme detaliate, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control
prevăzută la articolul 76 alineatul (3a), 
după consultarea Autorităţii.

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 89
Articolul 39 alineatul (1)

(1) Deţinătorul unei autorizaţii poate 
solicita autorizarea aceluiaşi produs 
fitosanitar , în aceleaşi condiţii de utilizare, 
într-un alt stat membru, în baza procedurii 
de recunoaştere reciprocă la care se referă 

(1) Deţinătorul unei autorizaţii poate 
solicita autorizarea aceluiaşi produs 
fitosanitar , în aceleaşi condiţii de utilizare, 
într-un alt stat membru, în baza procedurii 
de recunoaştere reciprocă la care se referă 



PE 388.326v01-00 50/85 PR\662101RO.doc

RO

prezenta subsecţiune, în următoarele 
cazuri:

prezenta subsecţiune. 

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

Justificare

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
The assumption of the Commission seems to be that the climatologic and environmental 
conditions in all greenhouses and in all cases of post-harvest treatment are relatively similar. 
As this is not the case, this part of the article should be deleted.

Amendamentul 90
Articolul 40 alineatul (1)

(1) Statul membru în care s-a depus o 
cerere de autorizare în temeiul articolului 
39 autorizează respectivul produs 
fitosanitar în aceleaşi condiţii ca şi statul 
membru de referinţă, inclusiv clasificarea 
în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

(1) Statul membru în care s-a depus o 
cerere de autorizare în temeiul articolului 
39 analizează în detaliu evaluarea 
efectuată de statul membru de referinţă în 
funcţie de circumstanţele de pe propriul 
teritoriu.

Justificare

The principle of mutual recognition must leave room for Member States to adapt 
authorisations to their specific situation, by setting additional conditions for use or, in duly 
substantiated cases, to refuse authorisation of a given product.

Amendamentul 91
Articolul 40 alineatul (1a) (nou)

(1a) Autorizaţia poate face obiectul unor 
dispoziţii care rezultă în urma aplicării 
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altor măsuri în conformitate cu dreptul 
comunitar în ceea ce priveşte condiţiile de 
distribuire şi de utilizare a produselor 
fitosanitare menite să protejeze sănătatea 
distribuitorilor, utilizatorilor şi 
lucrătorilor implicaţi.

Justificare

The principle of mutual recognition must leave room for Member States to adapt 
authorisations to their specific situation, by setting additional conditions for use or, in duly 
substantiated cases, to refuse authorisation of a given product.

Amendamentul 92
Articolul 40 alineatul (1b) (nou)

(1b) Autorizaţia poate face obiectul unor
cerinţe suplimentare atunci când 
condiţiile relevante de ordin agricol, de 
sănătate a plantelor şi de mediu (inclusiv 
climatice) din statul membru fac ca aceste 
cerinţe să devină necesare pentru 
respectarea articolului 29. 

Justificare

see justification to amendment to Article 40, paragraph 1 a (new).

Amendamentul 93
Articolul 40 alineatul (2)

2. Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (1) şi fără a contraveni 
legislaţiei comunitare, în ceea ce priveşte 
cerinţele menţionate la articolul 30 
alineatul (3) pot fi impuse condiţii 
suplimentare.

2. În ceea ce priveşte cerinţele menţionate 
la articolul 30 alineatul (3) pot fi impuse 
condiţii suplimentare.

Justificare

see justification to amendment to Article 40, paragraph 1 a (new)

Amendamentul 94
Articolul 40 alineatul (2a) (nou)



PE 388.326v01-00 52/85 PR\662101RO.doc

RO

(2a) Atunci când un stat membru 
consideră că un produs fitosanitar 
autorizat de un alt stat membru nu poate 
îndeplini cerinţele prevăzute la articolul 
29 sau ar contraveni obiectivelor 
propriului Plan naţional de acţiune 
privind pesticidele şi, drept consecinţă, 
propune refuzarea autorizaţiei, acesta 
notifică Comisia, celelalte state membre şi 
solicitantul.  

Justificare

see justification to amendment to Article 40, paragraph 1 a (new)

Amendamentul 95
Articolul 41 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

(ca) la solicitarea unui stat membru, un 
dosar complet în conformitate cu articolul 
32 alineatul (3).

Justificare

If necessary, Member States should have the full information available before deciding on 
authorisation of a specific product. 

Amendamentul 96
Articolul 42 alineatul (5)

(5) Procedura menţionată la articolul 76 
alineatul (2) permite formularea unor 
indicaţii orientative cu privire la 
organizarea verificărilor având ca obiect 
conformitatea. 

(5) Procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 76 alineatul (3a)
permite formularea unor indicaţii 
orientative cu privire la organizarea 
verificărilor având ca obiect conformitatea. 

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 97
Articolul 43 alineatul (1a) (nou)
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(1a) Statele membre revizuiesc o 
autorizaţie în cazul în care există indicii 
că poate fi compromisă realizarea 
obiectivelor stabilite în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) şi litera (b) punctul (i) şi cu articolul 7 
alineatele (2) şi (3) din Directiva 
2000/60/CE.

Justificare

It is essential that in case of non-compliance with the objectives of Directive 2000/60/EC for a 
substance, it is possible to reconsider the authorisation of the product. Moreover this direct 
feedback mechanism between Directive 2000/60/EC and this Regulation will also provide an 
extra incentive for producer to seriously consider their responsibilities in terms of product 
stewardship.

Amendamentul 98
Articolul 43 alineatul (3) litera (ca) (nouă)

(ca) în funcţie de evoluţiile cunoştinţelor 
ştiinţifice şi tehnice, modul de utilizare şi 
cantităţile utilizate pot fi modificate.

Justificare

In the proposed text an important provision from Directive 91/414Art. 4 (6) is missing. This 
Article states that the authorisation shall be modified if it is established that on the basis of 
developments in scientific and technical knowledge the manner of use and amount used can 
be modified. This obligation keeps the authorisation conditions up to date with scientific 
developments and is an example of a practical application of the precautionary principle.

Amendamentul 99
Articolul 43 alineatul (4)

(4) În cazul în care un stat membru retrage 
sau modifică o autorizaţie în conformitate 
cu alineatul (3), acesta informează de 
îndată titularul autorizaţiei, celelalte state 
membre, Autoritatea şi Comisia. Celelalte 
state membre din zonă retrag sau 
modifică autorizaţia în consecinţă. Acolo 
unde este cazul se aplică dispoziţiile 
articolului 45.

(4) În cazul în care un stat membru retrage 
sau modifică o autorizaţie în conformitate 
cu alineatul (3), acesta informează de 
îndată titularul autorizaţiei, celelalte state 
membre, Autoritatea şi Comisia. 
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Amendamentul 100
Articolul 45 alineatul (2)

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

În cazul în care motivele anulării, 
modificării sau nereînnoirii autorizaţiei nu 
privesc protecţia sănătăţii sau a mediului, 
perioadele de graţie acordate pentru 
epuizarea stocurilor de produs fitosanitar în 
cauză se acordă pentru o perioadă de cel 
mult un an.

Justificare

Grace periods for using up stocks should be no longer than one year.

Amendamentul 101
Articolul 47

Articolul 47 eliminat
Introducerea pe piaţă şi utilizarea 

produselor fitosanitare conţinând micro-
organisme modificate genetic

(1) În afară de evaluarea în conformitate 
cu prezentul capitol, produsele 
fitosanitare care conţin micro-organisme 
aflate sub incidenţa Directivei 
2001/18/CE trebuie să fie examinate, în 
ceea ce priveşte modificarea genetică, în 
conformitate cu respectiva directivă. 
În lipsa unui acord scris, în conformitate 
cu articolul 19 din Directiva 2001/18/CE, 
pentru astfel de produse fitosanitare nu se 
acordă autorizaţii în conformitate cu 
prezentul regulament.
(2) În lipsa unor dispoziţii contrare, se 
aplică toate prevederile referitoare la 
autorizare din prezentul regulament.

Justificare

Plant protection products containing GMOs shall not be authorised.

Amendamentul 102
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Articolul 48 alineatul (1) introducere

(1) Statele membre nu autorizează produse 
fitosanitare conţinând substanţe 
susceptibile de înlocuire în cazul în care o 
evaluare comparativă a pericolelor şi 
avantajelor, în conformitate cu anexa IV, 
indică faptul că:

(1) Statele membre nu autorizează pentru 
utilizarea într-o anumită cultură produse 
fitosanitare conţinând substanţe 
susceptibile de înlocuire în cazul în care o 
evaluare comparativă a pericolelor şi 
avantajelor, în conformitate cu anexa IV, 
indică faptul că:

Justificare

Substitution should be the back-bone of a modern authorisation policy. 
Products that contain a candidate for substitution shall not be approved by Member States if 
there are safer alternatives or methods available for a given crop.  The proposed deadline of 
five years shall speed up the revision process and give incentive for innovation.

Amendamentul 103
Articolul 48 alineatul (1) punctul (c)

(c) diversitatea chimică a substanţelor 
active este de natură să reducă la minimum 
dobândirea rezistenţei la organismele 
vizate.

(c) diversitatea chimică a substanţelor 
active, dacă este cazul, sau metodele şi 
practicile de gestionare a culturilor şi de 
prevenire a apariţiei organismelor 
dăunătoare sunt de natură să reducă la 
minimum dobândirea rezistenţei la 
organismele vizate.

Justificare

Non-chemical methods and practises of crop management and pest prevention must also be 
taken into consideration in the provisions for substitution.

Amendamentul 104
Articolul 48 alineatul (2)

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
produsele fitosanitare conţinând o 
substanţă susceptibilă de înlocuire se 
autorizează fără evaluare comparativă în 
cazul în care este necesar ca mai întâi să 
se acumuleze experienţă prin utilizarea 
acestora în practică.

eliminat

Astfel de autorizaţii se acordă pe o 
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perioadă de maximum trei ani.

Justificare

This derogation will give rise to too many exceptions and the risk is that in practise MS will 
continue to approve products without comparative assessment.

Amendamentul 105
Articolul 48 alineatul (4)

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

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

Justificare

The proposed deadline of two years shall speed up the process of substitution and give 
incentive for innovation.

Amendamentul 106
Articolul 49 alineatul (1)

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

(1) În sensul prezentului articol, prin 
aplicaţie minoră a unui produs fitosanitar 
într-un anumit stat membru se înţelege 
utilizarea respectivului produs la o cultură 
care nu este larg răspândită în acel stat 
membru (nu mai mult de 0,1% din 
suprafaţa agricolă a statului membru), 
sau la o cultură larg răspândită, pentru a 
face faţă unei necesităţi cu caracter de 
excepţie.

Justificare

Minor uses are considered now every crop which is not a major crop (cereals, maize). Apples 
are grown on 300.000 ha in EU 15, about 0,25 % of the agricultural area. 
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Amendamentul 107
Articolul 49 a (nou)

Articolul 49a
Importuri paralele

(1) Prin derogare de la articolul 28 
alineatul (1), statele membre permit 
importul şi introducerea pe piaţă a unui 
produs fitosanitar în teritoriul propriu, 
prin comerţ paralel, numai după 
îndeplinirea unei proceduri administrative 
prin care se verifică dacă produsul 
fitosanitar este identic cu produsul 
fitosanitar deja autorizat („produs 
fitosanitar de referinţă”). Dacă este cazul, 
produsul fitosanitar importat primeşte un 
certificat de identitate din partea 
autorităţii competente din statul membru 
desemnat.
(2) Importatorii unui produs fitosanitar  
solicită autorităţii competente a statului 
membru desemnat un certificat de 
identitate pentru produsul fitosanitar pe 
care doresc să îl importe, înainte de 
primul import şi de prima introducere pe 
piaţă.
(3) Autoritatea competentă din statul 
membru desemnat decide în termen de 45 
de zile dacă cerinţele menţionate la 
prezentul articol sunt îndeplinite. Dacă 
autoritatea competentă confirmă că 
cerinţele menţionate la prezentul articol 
sunt îndeplinite, importatorul primeşte un 
certificat de identitate pentru produsul în 
cauză.
(4) Solicitantul este scutit de obligaţia de a 
furniza informaţiile, rapoartele privind 
testele şi studiile necesare autorizării unui 
produs fitosanitar.
(5) Autoritatea competentă care primeşte 
cererea solicită autorităţii competente din 
ţara de origine:
(a) să stabilească compoziţia exactă a 
produsului pentru a verifica dacă acesta 
este identic cu un produs fitosanitar 
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autorizat în statul membru de referinţă şi
(b) să verifice că produsul este autorizat 
în respectivul stat membru în 
conformitate cu procedura de autorizare 
prevăzută în prezentul regulament sau în 
Directiva 91/414/CEE.
(6) Produsele care fac obiectul unor 
importuri paralele nu pot fi reambalate 
într-un alt ambalaj.
(7) Certificatul de identitate expiră o dată 
cu autorizaţia produsului de referinţă sau 
cu expirarea autorizaţiei produsului 
importat în statul membru din care este 
exportat. Dacă autorizaţia produsului de 
referinţă este retrasă din alte motive decât 
cele legate de sănătate sau de mediu, 
importatorul poate continua să vândă 
produsul importat timp de un an de la 
data retragerii.
(8) Statele membre nu au dreptul să 
elibereze certificate de identitate pentru 
produse fitosanitare care conţin substanţe 
susceptibile de înlocuire.

Justificare

Parallel trading may not be used to place unsafe or illegal products (untested and/or 
counterfeited) on the market. The legal status of parallel imports should be clarified through 
clear and binding provisions. 

Amendamentul 108
Articolul 50 alineatul (1) primul paragraf

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

(1) Prin derogare de la articolul 28, în 
circumstanţe speciale, statele membre pot 
autoriza, pe o perioadă de maximum 30 de 
zile, introducerea pe piaţă a unor produse 
fitosanitare destinate să fie aplicate în mod 
limitat şi sub control, atunci când se 
consideră că astfel de măsuri se impun din 
cauza unor pericole imprevizibile ce nu 
pot fi evitate prin alte mijloace rezonabile. 
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Justificare

Directive 91/414 has this derogation possibility in art. 8 section 4, where it is limited to 
situations of an unforeseeable danger. By deleting ‘unforeseeable’ the character of the 
derogation will change totally. From an instrument to be used in exceptional cases it will 
become an instrument to be used in very many situations in normal practice, because ‘special 
circumstances’ is not defined and can always be found somewhere.

Amendamentul 109
Articolul 51 alineatul (4)

(4) În conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 76 alineatul (3), pot 
fi adoptate norme detaliate de aplicare a 
prezentului articol, în particular în ceea ce 
priveşte cantităţile maxime de produs 
fitosanitar care pot fi eliberate în cadrul 
experimentelor sau testelor şi informaţia
minimă care trebuie depusă în temeiul 
dispoziţiilor de la alineatul (2).

(4) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 76 alineatul (3a), pot fi adoptate 
norme de aplicare a prezentului articol, în 
particular în ceea ce priveşte cantităţile 
maxime de produs fitosanitar care pot fi 
eliberate în cadrul experimentelor sau 
testelor şi informaţiile minime care trebuie 
depuse în temeiul dispoziţiilor de la 
alineatul (2).

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 110
Articolul 52 alineatele (2) - (4)

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

Utilizarea corectă presupune cel puţin:

(a) îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor 
stabilite în conformitate cu articolul 30 şi 
specificate cu privire la etichetare, în 
conformitate cu dispoziţiile articolelor 61 
şi 63 privind etichetarea şi cu Directiva 
1999/45/CE;
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(b) o aplicare în conformitate cu 
principiile managementului integrat al 
speciilor dăunătoare, inclusiv cu bunele 
practici pentru utilizarea produselor 
fitosanitare şi bunele practici de mediu, 
prin care utilizarea produselor 
fitosanitare este limitată la minimul 
necesar;
(c) respectarea Regulamentului (CE) nr. 
396/2005 privind conţinuturile maxime 
aplicabile reziduurilor de pesticide; 
(d) respectarea legislaţiei relevante 
privind protecţia lucrătorilor.

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

Până cel mai târziu la 1 ianuarie 2012, o 
utilizare corespunzătoare a produselor 
fitosanitare va include respectarea 
principiilor de management integrat al 
speciilor dăunătoare, inclusiv bunele 
practici ambientale şi de utilizare a 
produselor fitosanitare.

În conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 76 alineatul (2), se pot adopta
norme detaliate pentru punerea în aplicare 
a prezentului articol, inclusiv exigenţe 
minime în legătură cu aceste principii.

În conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 251 din tratat, se adoptă normele
de aplicare a prezentului articol, inclusiv 
exigenţe minime în legătură cu aceste 
principii.

Justificare

The definition of proper use should be formulated as minimum requirements.  Member States 
should be obliged to require proper use in their authorisation decisions (see Article 30).

Amendamentul 111
Articolul 54 alineatul (1) introducere

(1) Statele membre pun la dispoziţia 
publicului, sub formă electronică,
informaţii referitoare la produsele 
fitosanitare autorizate sau interzise în 
conformitate cu prezentul regulament 
cuprinzând cel puţin:

(1) Statele membre transmit Autorităţii
care urmează să pună la dispoziţia 
publicului în format electronic informaţii 
referitoare la produsele fitosanitare 
autorizate sau interzise în conformitate cu 
prezentul regulament cuprinzând cel puţin:

Justificare

Linked to Amendments of Recital 32 and Articles 34a, 57(1) and (2) and 58(-1). In order to 
facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
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information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the Authority. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies.

Amendamentul 112
Articolul 54 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) statul (statele) membru (membre) în 
care a fost autorizat produsul fitosanitar,

Justificare

see justification to amendment to Article 54, paragraph 1, introduction

Amendamentul 113
Articolul 57 alineatele (1) şi (2)

(1) Pentru fiecare substanţă activă, agent 
fitoprotector şi agent sinergic, statul 
membru raportor întocmeşte şi pune la 
dispoziţia oricărei părţi interesate, la 
cererea acesteia, o evidenţă a rapoartelor 
privind testele şi studiile necesare pentru 
prima aprobare, modificarea condiţiilor de 
aprobare sau reînnoirea aprobării.

(1) Pentru fiecare substanţă activă, agent 
fitoprotector şi agent sinergic, statul 
membru raportor transmite Autorităţii, 
care urmează să pună la dispoziţia 
publicului, o listă a rapoartelor privind 
testele şi studiile necesare pentru prima 
aprobare, modificarea condiţiilor de 
aprobare sau reînnoirea aprobării şi un 
rezumat al rezultatelor rapoartelor privind 
testele şi studiile efectuate pentru a stabili 
eficacitatea substanţei şi caracterul 
inofensiv al acesteia pentru oameni, 
animale, plante şi mediu.

(2) Pentru fiecare produs fitosanitar pe care 
îl autorizează, statele membre întocmesc şi 
pun la dispoziţia oricărei părţi interesate, 
la cererea acesteia:

(2) Pentru fiecare produs fitosanitar pe care 
îl autorizează, statele membre transmit 
Autorităţii, care urmează să pună la 
dispoziţia publicului:

(a) o evidenţă a rapoartelor privind testele 
şi studiile necesare pentru prima autorizare, 
modificarea condiţiilor de autorizare sau 
reînnoirea autorizaţiei; şi ―

(a) o listă a rapoartelor privind testele şi 
studiile necesare pentru prima autorizare, 
modificarea condiţiilor de autorizare sau 
reînnoirea autorizaţiei; 

(b) o evidenţă a rapoartelor privind testele 
şi studiile pentru care s-a solicitat protecţia, 
în conformitate cu articolul 56 şi a tuturor 
dovezilor prezentate în conformitate cu 
respectivul articol.

(b) o listă a rapoartelor privind testele şi 
studiile pentru care s-a solicitat protecţia în 
conformitate cu articolul 56 şi a tuturor 
dovezilor prezentate în conformitate cu 
respectivul articol; şi
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(ba) un rezumat al rezultatelor 
rapoartelor privind testele şi studiile 
efectuate pentru a stabili eficacitatea 
substanţei şi caracterul inofensiv al 
acesteia pentru oameni, animale, plante şi 
mediu.

Justificare

In order to facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the Authority. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies.

Amendamentul 114
Articolul 58, alineatul (-1) (nou)

(-1) Înainte de a efectua teste sau studii, 
orice persoană care doreşte să obţină o 
autorizaţie pentru un produs fitosanitar 
consultă baza de date menţionată la 
articolele 34a, 54 şi 57.

Justificare

Linked to Amendments of Recital 32 and Articles 34a, 54(1), and 57(1) and (2). To ensure 
maximum data sharing applicants should consult the Authority database in order to find all 
the necessary information on tests and studies carried out previously for the purposes of this 
Regulation.

Amendamentul 115
Articolul 58 alineatul (1) primul paragraf

(1) Înainte de a efectua vreun test sau 
studiu, orice persoană care doreşte să 
obţină o autorizaţie pentru un produs 
fitosanitar trebuie să se informeze, pe baza 
unei cereri depuse la autoritatea 
competentă a statului membru în cauză, 
dacă acesta a eliberat deja vreo autorizaţie 
pentru un produs fitosanitar conţinând 
aceeaşi substanţă activă, agent fitoprotector 
sau agent sinergic. Cererea respectivă se 
referă şi la o consultare a datelor 
disponibile în conformitate cu articolul 

(1) Înainte de a efectua vreun test sau 
studiu, orice persoană care doreşte să 
obţină o autorizaţie pentru un produs 
fitosanitar trebuie să informeze autoritatea 
competentă a statului membru căruia 
intenţionează să îi adreseze o cerere, că,
în statul membru respectiv sau în alt stat 
membru, s-a eliberat deja o autorizaţie 
pentru un produs fitosanitar conţinând 
aceeaşi substanţă activă, agent fitoprotector 
sau agent sinergic, făcând trimitere la 
informaţiile relevante din baza de date.
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54.

Justificare

Linked to Amendments to Articles 34a, 54(1), 57(1) and (2) and 58(-1).

Amendamentul 116
Articolul 59 alineatul (1)

(1) În conformitate cu prezentul 
regulament, testele şi studiile efectuate pe 
animale vertebrate nu se repetă. Orice 
persoană care intenţionează să efectueze 
teste şi studii pe animale vertebrate trebuie 
să ia toate măsurile necesare pentru a 
verifica dacă respectivele teste şi studii nu 
au fost deja efectuate sau iniţiate.

(1) În conformitate cu prezentul 
regulament, testele şi studiile efectuate pe 
animale vertebrate nu se repetă. Orice 
persoană care intenţionează să efectueze 
teste şi studii pe animale vertebrate trebuie 
să ia toate măsurile necesare pentru a 
verifica dacă respectivele teste şi studii nu 
au fost deja efectuate sau iniţiate, în 
special consultând baza de date.

Amendamentul 117
Articolul 62 alineatul (1) primul paragraf

Etichetarea produselor fitosanitare respectă 
cerinţele specificate într-un regulament 
adoptat în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 76 alineatul (2).

Etichetarea produselor fitosanitare respectă 
cerinţele specificate într-un regulament 
adoptat în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 251 din tratat.

Justificare

The labelling provisions should be set in a Regulation of the Parliament and the Council.

Amendamentul 118
Articolul 62 alineatul (3a) (nou)

(3a) Produsele alimentare care nu 
respectă dispoziţiile Directivei 
2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 
2006 privind preparatele pe bază de 
cereale şi alimentele pentru copii 
destinate sugarilor şi copiilor de vârstă 
mică1 sunt etichetate cu următoarea 
inscripţie: „neindicat pentru sugari şi 
copii de vârstă mică”. 
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1 JO L 339, 6.12.2006, p. 16.

Justificare

Food containing residues of plant protection products, which are above the limits foreseen in 
Directive 2006/125/EC, should be clearly labelled with a respective warning message 
providing  this information to the final consumer. 

Amendamentul 119
Articolul 63

(1) Toate textele publicitare pentru produse 
fitosanitare trebuie să fie însoţite de 
propoziţia „Utilizaţi cu precauţie 
produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna 
eticheta şi informaţiile despre produs 
înainte de utilizare”. Aceste propoziţii 
trebuie să se distingă clar de ansamblul 
textului publicitar. Cuvintele „produs 
fitosanitar” pot fi înlocuite cu o descriere 
mai exactă a tipului produsului, cum ar fi 
fungicid, insecticid sau ierbicid.

Textele publicitare pentru produse 
fitosanitare sunt interzise.

(2) Textul publicitar nu trebuie să 
cuprindă informaţii care ar putea induce 
în eroare în legătură cu posibilele riscuri 
pentru sănătatea omului sau a animalelor 
ori pentru mediu, cum ar fi expresiile 
„risc redus”, „non toxic” sau „fără efecte 
nocive”.

Amendamentul 120
Articolul 64 alineatul (1)

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

(1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii şi 
utilizatorii profesionişti de produse 
fitosanitare ţin o evidenţă a produselor 
fitosanitare pe care le produc, stochează 
sau utilizează timp de cel puţin 10 ani 
după încheierea producţiei şi a utilizării. 

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

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

vecinilor şi a locuitorilor, a detailiştilor 
sau a întreprinderilor de tratare a apei 
potabile care le solicită accesul la acestea. 
Informaţiile privind toate produsele 
fitosanitare aplicate asupra unui produs 
agricol sunt furnizate detailiştilor şi 
angrosiştilor, sub forma unui paşaport 
privind pesticidele.

Justificare

Retailers and wholesalers have asked for a comprehensive information on the pesticides 
applied for a given product in order to better implement traceability requirements and to 
improve the analyses of pesticide residues within their quality schemes. Primary producers 
should be obliged to provide the data kept under the requirements of the present regulation on 
request to their customers. 

Amendamentul 121
Articolul 64 alineatul (1a) (nou)

(1a) Producătorii de produse fitosanitare 
se obligă să efectueze monitorizarea post-
înregistrare. Aceştia notifică autorităţile 
competente orice informaţii relevante şi 
pun aceste informaţii la dispoziţia părţilor 
interesate, la cererea acestora.  

Justificare

Amendamentul 122
Articolul 64 alineatul (2)

(2). Titularii de autorizaţii furnizează 
autorităţilor competente ale statelor 
membre toate datele privind volumul de 
vânzări de produse fitosanitare.

(2) Producătorii de produse fitosanitare 
informează autorităţile competente cu 
privire la 

- cantităţile produse dintr-o anumită 
substanţă sau produs,
- cantităţile dintr-o anumită substanţă sau 
produs livrate procestorilor sau 
angrosiştilor din UE;
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- cantităţile exportate dintr-o anumită 
substanţă sau produs. 
Aceste informaţii sunt analizate şi 
publicate de către autorităţile competente.

Justificare

It is necessary to guarantee traceability on product flows. This requirement is also needed for 
statistic purposes and the assessment of pesticide use, in line with the requirements of the 
Thematic Strategy for the Sustainable Use of Pesticides.

Amendamentul 123
Articolul 64 alineatul (3)

(3) Procedura prevăzută de articolul 76 
alineatul (3) permite adoptarea de norme 
care să asigure aplicarea uniformă a 
dispoziţiilor de la alineatul (1) şi (2).

(3) Procedura de reglementare cu control
prevăzută de articolul 76 alineatul (3a)
permite adoptarea de norme care să asigure 
aplicarea uniformă a dispoziţiilor de la 
alineatul (1) şi (2).

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 124
Articolul 65 alineatul (1)

Pentru a asigura respectarea prezentului 
regulament, statele membre efectuează 
controale oficiale. Ele întocmesc şi 
transmit Comisiei un raport privind 
amploarea şi rezultatele acestor controale 
în termen de şase luni de la finele anului la 
care se referă raportul. 

Pentru a asigura respectarea prezentului 
regulament, statele membre efectuează 
controale oficiale. Aceste controale includ 
verificări ale fermelor, în vederea 
asigurării respectării restricţiilor de 
utilizare. Statele membre întocmesc şi 
transmit Comisiei un raport privind 
amploarea şi rezultatele acestor controale 
în termen de şase luni de la finele anului la 
care se referă raportul. 

Amendamentul 125
Articolul 65 alineatul (3)

Un regulament, adoptat în conformitate cu Un regulament, adoptat în conformitate cu 
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procedura menţionată la articolul 76
alineatul (3), urmează să stabilească 
dispoziţii privind controalele având ca 
obiect producerea, ambalarea, etichetarea, 
depozitarea, transportul, comercializarea, 
formula şi utilizarea produselor 
fitosanitare. Respectivul regulament va 
cuprinde dispoziţii echivalente cu articolele 
1 - 13 şi 26, articolul 27 alineatul (1), 
articolul 27 alineatul (4) litera (a) şi (b) şi 
articolul 27 alineatele (5) - (12), articolele 
28, 29, 32 - 45, 51, 53, 54, 66 şi Anexele I, 
II, III, VI şi VII la Regulamentul (CE) nr. 
882/2004. De asemenea, el va cuprinde 
prevederi referitoare la strângerea 
informaţiilor şi la raportarea cazurilor în 
care există suspiciuni de otrăvire şi va 
indica în amănunt ce informaţii trebuie 
comunicate ca răspuns la solicitările 
medicilor.

procedura menţionată la articolul 251 din 
tratat, urmează să stabilească dispoziţii 
privind controalele având ca obiect 
producerea, ambalarea, etichetarea, 
depozitarea, transportul, comercializarea, 
formula şi utilizarea produselor 
fitosanitare. Respectivul regulament va 
cuprinde dispoziţii echivalente cu articolele 
1 - 13 şi 26, articolul 27 alineatul (1), 
articolul 27 alineatul (4) litera (a) şi (b) şi 
articolul 27 alineatele (5) - (12), articolele 
28, 29, 32 - 45, 51, 53, 54, 66 şi anexele I, 
II, III, VI şi VII la Regulamentul (CE) nr. 
882/2004. De asemenea, el va cuprinde 
prevederi referitoare la strângerea 
informaţiilor şi la raportarea cazurilor în 
care există suspiciuni de otrăvire şi va 
indica în amănunt ce informaţii trebuie 
comunicate ca răspuns la solicitările 
medicilor.

Justificare

The provisions for controls should be set in a Regulation of the Parliament and the Council.

Amendamentul 126
Articolul 74

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

În conformitate cu procedura de
reglementare cu control menţionată la 
articolul 76 alineatul (3a), Comisia poate 
adopta sau modifica documente tehnice sau 
orientative destinate aplicării prezentului 
regulament. Comisia poate cere Autorităţii 
să elaboreze sau să contribuie la elaborarea 
acestor documente orientative. 

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 127
Articolul 75 alineatul (1)
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(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 76 alineatul (3), se procedează 
la adoptarea celor ce urmează:

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

(a) modificări ale anexelor, luându-se în 
consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice actuale;
(b) regulamentele privind cerinţele 
documentare formulate pentru 
substanţele active ale produselor 
fitosanitare, în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) literele (b) şi (c), luând în 
consideraţie cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice;
(c) modificări ale regulamentului privind 
principiile uniforme de evaluare şi 
autorizare a produselor fitosanitare, în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (6), 
luând în consideraţie cunoştinţele 
ştiinţifice şi tehnice;
(e) măsurile necesare pentru aplicarea 
prezentului regulament.

Justificare

Consequent adaptation of the provisions for implementing powers conferred on the 
Commission to the Amendments suggested on Articles 8, 29 and 62. 

Amendamentul 128
Articolul 75 alineatul (2)

(2) În conformitate cu procedura 
menţionează la articolul 76 alineatul (2), 
urmează să se adopte un regulament 
cuprinzând o listă a substanţelor active 
incluse în Anexa I la Directiva 
91/414/CEE. Aceste substanţe se consideră 
aprobate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(2) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 76 alineatul (3a), urmează să se 
adopte un regulament cuprinzând o listă a 
substanţelor active incluse în Anexa I la 
Directiva 91/414/CEE. Aceste substanţe se 
consideră aprobate în conformitate cu 
prezentul regulament.

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.
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Amendamentul 129
Articolul 76 alineatul (3a) (nou)

(3a) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

Justificare

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Amendamentul 130
Anexa I

Anexă eliminată

Justificare
The proposed zoning system is misleading because it refers to zones which do not have 
relatively similar agriculture, plant health and environmental conditions. The proposed 
zoning system undermines the national authorisation and it is not in line with the EC 
principle of proportionality and subsidiarity because it is going beyond what is necessary to 
speeding up the decision making process These objectives can be reached by amending the 
mutual recognition system without the concept of zoning..

Amendamentul 131
Anexa II punctul 2.1

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

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

Amendamentul 132
Anexa II punctul 3.6
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3.6.1. Dacă este necesar, se determină o 
doză zilnică admisibilă (DZA), un nivel 
admisibil de expunere a operatorului 
(NAEO) şi o doză acută de referinţă 
(DAR). La determinarea acestor valori 
trebuie asigurată o marjă de siguranţă 
suficient de mare, luându-se în 
consideraţie atât tipul şi gravitatea 
efectelor, cât şi vulnerabilitatea unor 
grupuri specifice de populaţie.

3.6.1. Dacă este necesar, se determină o 
doză zilnică admisibilă (DZA), un nivel 
admisibil de expunere a operatorului 
(NAEO) şi o doză acută de referinţă 
(DAR). La determinarea acestor valori 
trebuie asigurată o marjă de siguranţă 
adecvată de cel puţin 100, luându-se în 
consideraţie tipul şi gravitatea efectelor, 
posibila combinaţie de efecte şi 
vulnerabilitatea unor grupuri specifice de 
populaţie, cum ar fi femeile însărcinate şi 
cele care alăptează, embrionii şi fetuşii, 
sugarii şi copiii.

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de 
genotoxicitate de nivel superior efectuate 
în conformitate cu cerinţele documentare 
formulate pentru substanţele active şi 
produsele fitosanitare şi a celorlaltor date şi 
informaţii disponibile, acestea nu sunt 
clasificate, în conformitate cu prevederile 
directivei 67/548/CEE, ca mutageni de 
categoria 1 sau 2, cu excepţia cazului în 
care expunerea omului la acţiunea 
respectivei substanţe active din compoziţia 
unui produs fitosanitar este, în condiţiile 
de utilizare realiste propuse, neglijabilă.

3.6.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de 
genotoxicitate de nivel superior efectuate 
în conformitate cu cerinţele documentare 
formulate pentru substanţele active şi 
produsele fitosanitare şi a celorlaltor date şi 
informaţii disponibile, inclusiv a unei 
analize a literaturii ştiinţifice, acestea nu 
sunt sau nu trebuie să fie clasificate, în 
conformitate cu prevederile directivei 
67/548/CEE, ca mutageni de categoria 1, 2 
sau 3. 

3.6.3. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de 
carcinotoxicitate efectuate în conformitate 
cu cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlaltor date şi informaţii 
disponibile, acestea nu sunt clasificate, în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
67/548/CEE, drept carcinogeni de 
categoria 1 sau 2, cu excepţia cazului în 
care expunerea omului la acţiunea 
respectivei substanţe active din compoziţia 
unui produs fitosanitar este, în condiţiile 
de utilizare realiste propuse, neglijabilă.

3.6.3. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de 
carcinogenicitate efectuate în conformitate 
cu cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlaltor date şi informaţii 
disponibile, inclusiv a unei analize a 
literaturii ştiinţifice, acestea nu sunt 
clasificate, în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 67/548/CEE, drept substanţe 
cancerigene de categoria 1, 2 sau 3.

3.6.4. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de toxicitate 
reproductivă efectuate în conformitate cu 
cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlaltor date şi informaţii 

3.6.4. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării testelor de toxicitate 
reproductivă efectuate în conformitate cu 
cerinţele documentare formulate pentru 
substanţele active şi produsele fitosanitare 
şi a celorlaltor date şi informaţii 
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disponibile, acestea nu sunt clasificate, în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
67/548/CEE, drept toxice pentru 
reproducere de categoria 1 sau 2, cu 
excepţia cazului în care expunerea 
omului la acţiunea respectivei substanţe 
active din compoziţia unui produs 
fitosanitar este, în condiţiile de utilizare 
realiste propuse, neglijabilă.

disponibile, inclusiv a unei analize a 
literaturii ştiinţifice, acestea nu sunt 
clasificate, în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 67/548/CEE, drept toxice pentru 
reproducere de categoria 1, 2 sau 3. 

3.6.5. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării în conformitate cu 
unele indicaţii orientative recunoscute la 
nivel comunitar sau internaţional, sunt 
considerate drept lipsite de efecte nocive 
asupra sistemului endocrin cu relevanţă 
toxicologică la om, cu excepţia cazului în 
care expunerea omului la acţiunea 
respectivelor substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă.

3.6.5. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării în conformitate cu 
unele indicaţii orientative de testare
recunoscute la nivel comunitar sau 
internaţional sau a altor date şi informaţii 
disponibile, inclusiv a unei analize a 
literaturii ştiinţifice, sunt considerate drept 
lipsite de efecte nocive asupra sistemului 
endocrin, care sunt suspectate că au
relevanţă toxicologică la om, inclusiv 
atunci când expunerea ar putea avea loc 
în timpul vieţii embrionare/fetale şi/sau în 
timpul copilăriei, ţinându-se cont de 
posibilele efecte combinate. 
3.6.6. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, pe baza evaluării sau a altor date şi 
informaţii disponibile, inclusiv a unei 
analize a literaturii ştiinţifice, sunt 
considerate drept lipsite de efecte 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
omului, ţinându-se cont de expunerea din 
timpul copilăriei, precum şi de posibilele 
efecte combinate.  

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

CRM pesticides which are classified in category 3 should not be approved until scientific 
results prove they do not have potential carcinogenic, reprotoxic or mutagenic effects.

Amendamentul 133
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Anexa II punctul 3.7.1, introducere şi punctele (a) şi (b)

3.7.1. Substanţele active se aprobă numai 
dacă nu sunt considerate drept agenţi 
persistenţi de poluare.

3.7.1. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, nici ele, nici produsele sau 
reziduurile lor în urma transformării, nu 
sunt considerate drept poluanţi organici
persistenţi.

Definiţia agenţilor de poluare persistenţi 
este următoarea:

Definiţia poluanţi organici persistenţi este 
următoarea:

(a) Persistenţa: (a) Persistenţa:
(i) Dovada că perioada de înjumătăţire
DT50 în apă este mai mare de două luni, 
sau că DT50 în sol este mai mare de şase 
luni, sau că DT50 în sedimente este mai 
mare de şase luni; şi

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

(ii) Dovada că substanţa activă este în 
orice alt fel suficient de persistentă pentru 
a fi îngrijorătoare;

(b) Bioacumularea: (b) Bioacumularea:

Dovada că factorul de bioconcentraţie sau 
factorul de bioacumulare în speciile 
acvatice este mai mare de 5000 sau, în 
lipsa unor astfel de date, că log Ko/w este 
mai mare de 5;

Dovada că factorul de bioconcentraţie sau 
factorul de bioacumulare în speciile 
acvatice este mai mare de 2 000 sau, în 
lipsa unor astfel de date, că log Ko/w este 
mai mare de 5;

(ii) Dovada că un produs chimic oferă alte 
motive de preocupare, cum ar fi o 
biocumulare ridicată la alte specii decât cea 
vizată, o toxicitate sau ecotoxicitate 
ridicată; şi ―

(ii) Dovada că un produs chimic oferă alte 
motive de preocupare, cum ar fi o 
biocumulare ridicată la alte specii decât cea 
vizată, o toxicitate sau ecotoxicitate 
ridicată; sau

(iii) Date privind monitorizarea din biote 
care arată că potenţialul de bioacumulare 
al substanţei active este suficient de mare 
pentru a fi îngrijorător; sau

Justificare

The three POP-criteria should be individual cut-off criteria. These criteria should not be 
overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates, in accordance with 
Annex D of the Stockholm convention.

Amendamentul 134
Anexa II punctul 3.7.2 introducere, primul paragraf
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3.7.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă nu sunt considerate drept substanţe 
persistente, bioacumulatoare şi toxice 
(PBT).

3.7.2. Substanţele active se aprobă numai 
dacă, nici ele, nici produsele sau 
reziduurile lor în urma transformării, nu 
sunt considerate drept substanţe 
persistente, bioacumulatoare şi toxice 
(PBT).

Justificare

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year.The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that even 
well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence, and not just tick-box test results that 
are often not available or not even applicable.

Amendamentul 135
Anexa II punctul 3.7.2.1

Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:

Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când există dovezi care 
arată că:

- perioada de înjumătăţire în apă de mare 
este mai mare de 60 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în apă de mare 
este mai mare de 60 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 40 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 40 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sediment 
marin este mai mare de 180 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sediment 
marin este mai mare de 180 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sediment de 
apă dulce sau de estuar este mai mare de 
120 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sediment de 
apă dulce sau de estuar este mai mare de 
120 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 120 de zile.

- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 120 de zile.

Evaluarea persistenţei în mediu se bazează 
pe datele privind perioada de înjumătăţire 
colectate în condiţii adecvate, descrise de 
solicitant.

Evaluarea persistenţei în mediu se bazează 
pe datele privind perioada de înjumătăţire 
colectate în condiţii adecvate, descrise de 
solicitant.

Substanţele active îndeplinesc, de 
asemenea, criteriul de persistenţă atunci 
când există dovezi că sunt în orice alt fel 
suficient de persistente pentru a fi 
îngrijorătoare.
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Justificare

see justification to amendment to point 3.7.2.

Amendamentul 136
Anexa II punctul 3.7.2.2 subpunctul (2a) (nou)

Substanţele active îndeplinesc, de 
asemenea, criteriul de bioacumulare 
atunci când există dovezi de bioacumulare 
ridicată la alte specii sau când datele 
privind monitorizarea din biote arată că 
potenţialul de bioacumulare al substanţei 
chimice este suficient de mare pentru a fi 
îngrijorător.

Justificare

see justification to amendment to point 3.7.2.

Amendamentul 137
Anexa II punctul 3.7.2.3 a doua liniuţă

- substanţa activă este clasificat drept 
carcinogenă (categoria 1 sau 2) sau toxică 
pentru reproducere (categoria 1, 2 sau 3) 
sau

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

Amendamentul 138
Anexa II punctul 3.7.3 introducere, primul paragraf

3.7.3. Substanţele active nu sunt 
considerate conforme cu articolul 4 în 
cazul în care sunt foarte persistente şi 
foarte bioacumulatoare (vPvB).

3.7.3. Substanţele active nu sunt 
considerate conforme cu articolul 4 în 
cazul în care ele sau produsele ori 
reziduurile lor în urma transformării sunt 
foarte persistente şi foarte bioacumulatoare 
(vPvB).

Justificare

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
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of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year.The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that even 
well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence, and not just tick-box test results that 
are often not available or not even applicable.

Amendamentul 139
Anexa II punctul 3.7.3.1

Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă atunci când:

Substanţele active îndeplinesc criteriul de 
persistenţă (vP-) atunci când există dovezi 
care arată că:

- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 60 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în apă dulce sau 
de estuar este mai mare de 60 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sedimentul de 
apă de mare, apă dulce sau de estuar este 
mai mare de 180 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sedimentul de 
apă de mare, apă dulce sau de estuar este 
mai mare de 180 de zile sau

- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 180 de zile.

- perioada de înjumătăţire în sol este mai 
mare de 180 de zile.

Substanţele active îndeplinesc, de 
asemenea, criteriul de persistenţă atunci 
când există dovezi că sunt în orice alt fel 
suficient de persistente pentru a fi 
îngrijorătoare.

Justificare

see justification to amendment to point 3.7.3.

Amendamentul 140
Anexa II punctul 3.7.3.2 paragrafele 1a şi 1b (noi)

Evaluarea bioacumulării se bazează pe 
date privind bioconcentraţia măsurate pe 
specii acvatice. Se pot utiliza atât specii de 
apă dulce, cât şi specii de apă de mare.
Substanţele active îndeplinesc, de 
asemenea, criteriul de bioacumulare 
atunci când există dovezi de bioacumulare 
ridicată la alte specii sau când datele 
privind monitorizarea din biote arată că 
potenţialul de bioacumulare al  substanţei 
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chimice este suficient de mare pentru a fi 
îngrijorător.

Justificare

see justification to amendment to point 3.7.3.

Amendamentul 141
Anexa II punctul 3.8.2

3.8.2. Substanţele active se aprobă în 
conformitate cu articolul 4, numai dacă, pe 
baza evaluării conforme cu unele indicaţii 
orientative recunoscute la nivel comunitar 
sau internaţional, sunt considerate drept 
lipsite de efecte nocive asupra sistemului 
endocrin cu relevanţă toxicologică la 
speciile necombătute, cu excepţia cazului 
în care expunerea acestora la acţiunea 
respectivelor substanţe active din 
compoziţia unui produs fitosanitar este, în 
condiţiile de utilizare realiste propuse, 
neglijabilă.

3.8.2. Substanţele active se aprobă în 
conformitate cu articolul 4, numai dacă, pe 
baza evaluării conforme cu unele indicaţii 
orientative recunoscute la nivel comunitar 
sau internaţional sau a altor date şi 
informaţii disponibile, inclusiv a unei 
analize a literaturii ştiinţifice, sunt 
considerate drept lipsite de efecte nocive 
asupra sistemului endocrin, care sunt 
suspectate că au relevanţă toxicologică la 
speciile necombătute.

Justificare

According to the precautionary principle, cut off criteria for chronic effects should not be 
related only to exposure assessment, also because there is no binding definition for “realistic 
proposed conditions of use”. It is necessary to bring this paragraph in line with the 
conditions for approval of active substances in relation to human health considering “other 
available data and information” in addition to the results of the assessment.

Amendamentul 142
Anexa II punctul 3.8.2a (nou)

3.8.2a. Se consideră că substanţele active 
sunt conforme cu articolul 4 numai dacă 
au o toxicitate neglijabilă pentru albine, 
inclusiv un coeficient de risc (CR) sub 50.

Justificare

Bee toxicity shall be taken into account in the approval process.The Hazard Quotient (HQ) is 
a very useful indicator to calculate toxicity to bees and should therefore be taken explicitly 
into consideration in the risk assessment.
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Amendamentul 143
Anexa II punctul 3,9 

Substanţele active se aprobă numai dacă, în 
cazul în care este relevant, se poate stabili 
o definiţie a reziduurilor, în scopul 
determinării riscurilor şi al aplicării 
dispoziţiilor.

Substanţele active se aprobă numai dacă se 
poate stabili o definiţie a reziduurilor şi 
dacă metodele analitice de uz curent sunt 
capabile să le detecteze, în scopul 
determinării riscurilor şi al aplicării 
dispoziţiilor.

Justificare

This amendment introduces two dimensions into this article. Firstly that for all authorised 
pesticides there shall be a residue definition. Secondly, that standard laboratory equipment 
should be capable of identifying and measuring residues of all substances in the market which 
is currently not the case. Standard laboratory equipment is capable of detecting just over 100 
substances when there are many more substances in the market that are currently “invisible” 
for the purposes of enforcement and monitoring.

Amendamentul 144
Anexa II punctul 3.9a (nou)

3.9a. Efecte asupra lanţului alimentar 
Substanţele active se aprobă numai dacă 
impactul lor asupra lanţului alimentar al 
organismelor superioare este considerat 
acceptabil pe baza unei metodologii de 
evaluare a riscurilor aprobată ştiinţific, 
iar în cazul în care sunt aprobate 
impactul evaluat asupra ecosistemului 
este diminuat printr-un sistem de reducere 
şi compensare.

Justificare

Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, e.g. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects can be assessed using a scientific methodology described in: Butler SJ, Vickery JA & 
Norris K (2007): Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-
384.  

Amendamentul 145
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Anexa II punctul 4

Substanţele active sunt aprobate ca 
substanţe susceptibile de înlocuire, în 
conformitate cu articolul 24, atunci când:

Substanţele active sunt definite ca 
substanţe susceptibile de înlocuire, în 
conformitate cu articolul 24, atunci când 
este îndeplinită oricare dintre condiţiile 
următoare:

- doza sa zilnică admisibilă (DZA), doza 
acută de referinţă (DAR), sau nivelul 
admisibil de expunere a operatorului 
(NAEO) sunt semnificativ mai mici decât 
cele ale majorităţii substanţelor 
susceptibile de înlocuire aprobate;

- doza sa zilnică admisibilă (DZA), doza 
acută de referinţă (DAR), sau nivelul 
admisibil de expunere a operatorului 
(NAEO) sunt mai mici decât cele ale 
majorităţii substanţelor susceptibile de 
înlocuire aprobate, luând în considerare 
locuitorii, trecătorii şi cele mai 
vulnerabile grupuri de populaţie;

- satisface două dintre criteriile definitorii 
ale substanţelor PBT;

- satisface unul dintre criteriile definitorii 
ale substanţelor PBT;

- sunt predispuse la infiltrare în apele 
subterane;

- există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice care, în combinaţie 
cu modurile tipice de utilizare/expunere, 
conduc la situaţii în care utilizarea lor ar 
continua să fie îngrijorătoare chiar dacă 
s-ar adopta măsuri foarte severe de 
reducere a riscurilor (cum ar fi 
suplimentarea echipamentului personal de 
protecţie sau zonele tampon de mari 
dimensiuni);

- există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice şi proprietăţilor 
care pot da naştere unor măsuri foarte 
severe de reducere a riscurilor (cum ar fi 
suplimentarea echipamentului personal de 
protecţie sau zonele tampon de mari 
dimensiuni)

- au potenţiale efecte nocive asupra 
sistemului endocrin, neurotoxice sau 
imunotoxice la adulţi sau în timpul 
dezvoltării, pe baza evaluării sau a altor 
date şi informaţii disponibile, inclusiv a 
unei analize a literaturii ştiinţifice; 

- conţin o proporţie semnificativă de 
isomeri inactivi.

- conţin o proporţie semnificativă de 
isomeri inactivi.

Justificare

Substances which provide evidence of endocrine disruption, neurotoxic or immunotoxic 
properties shall not be approved. Substances which have a potential, but no clear evidence, 
for such properties, especially when exposure occurs during development, should be 
considered as candidates for substitution. Special attention shall be given to developmental 
neurotoxic effects.
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Amendamentul 146
Anexa IIa (nouă)

Anexa IIa
Lista substanţelor active aprobate pentru 
includere în produsele fitosanitare  

Justificare

he inclusion of approved substances in an Annex of the Regulation should be maintained

Amendamentul 147
Anexa III Titlu

Lista coformulanţilor care nu pot intra în 
compoziţia produselor fitosanitare 

Lista coformulanţilor, a agenţilor 
fitoprotectori şi a agenţilor sinergici 
aprobaţi pentru a intra în compoziţia 
produselor fitosanitare 

Justificare

Co-formulants can have an impact on human health and the environment. They should 
therefore be approved and included in a positive list.

Amendamentul 148
Anexa IV punctul 1

Atunci când examinează cererile de 
autorizare pentru produse fitosanitare 
conţinând substanţe active aprobate ca 
substanţe susceptibile de înlocuire, statele 
membre trebuie să efectueze o evaluare 
comparativă.

Atunci când examinează cererile de 
autorizare pentru produse fitosanitare, 
statele membre trebuie să efectueze o 
evaluare comparativă. În acest proces, se 
acordă prioritate produselor fitosanitare 
conţinând substanţe active aprobate ca 
substanţe susceptibile de înlocuire.

Atunci când se ia în consideraţie 
neacordarea sau retragerea unei autorizaţii 
pentru un produs fitosanitar în favoarea 
unui produs fitosanitar alternativ (denumit, 
în continuare, „înlocuitor”), alternativa 
trebuie, în lumina cunoştinţelor tehnice şi 
ştiinţifice, să prezinte un risc pentru 
sănătate sau mediu semnificativ mai mic.

Atunci când se ia în consideraţie 
neacordarea sau retragerea unei autorizaţii 
pentru un produs fitosanitar în favoarea 
unui produs fitosanitar alternativ (denumit, 
în continuare, „înlocuitor”), alternativa 
trebuie, în lumina cunoştinţelor tehnice şi 
ştiinţifice, să prezinte un risc pentru 
sănătate sau mediu semnificativ mai mic. 
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Produsul fitosanitar alternativ trebuie supus 
unei evaluări care să demonstreze că acesta 
poate fi utilizat cu efecte similare asupra
speciei ţintă şi fără dezavantaje economice 
şi practice semnificative pentru utilizator.

Produsul fitosanitar alternativ trebuie supus 
unei evaluări care să demonstreze că acesta 
poate fi utilizat cu efecte similare asupra 
speciei ţintă şi fără dezavantaje economice 
şi practice semnificative pentru utilizator.

Celelalte condiţii care atrag neacordarea 
sau retragerea unei autorizaţii sunt:

Celelalte condiţii care atrag neacordarea 
sau retragerea unei autorizaţii sunt:

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

(a) înlocuirea se aplică numai în cazul în 
care diversitatea chimică a substanţelor 
active, dacă este cazul, sau metodele şi 
practicile de gestionare a culturilor şi de 
prevenire a apariţiei organismelor 
dăunătoare sunt suficiente pentru a reduce 
la minimum dobândirea rezistenţei la 
organismele ţintă;

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

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

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

Justificare
Even products that do not contain a candidate for substitution might not be approved by 
Member States if there are safer alternatives in the market. Member States should be entitled 
to go beyond the current EU list of candidates for substitution if they wish so on the basis of 
the protection of human health and the environment. Priority in comparative assessment and 
substitution shall however be given to candidates for substitution.
Non-chemical  methods and practises of crop management and pest prevention shall be taken 
into account in the comparative assessment.

Amendamentul 149
Anexa IV punctul 2

Autorităţile competente identifică diferenţa 
semnificativă în ceea ce priveşte riscurile 
analizând fiecare caz în parte. Se iau în 
consideraţie proprietăţile substanţelor 
active şi posibilitatea expunerii directe sau 
indirecte, prin intermediul alimentelor, 
hranei pentru animale, apei sau a factorilor 

Autorităţile competente identifică diferenţa 
semnificativă în ceea ce priveşte riscurile, 
în special riscurile pentru sănătate,
analizând fiecare caz în parte, ţinând cont 
de efectele cumulative şi sinergice 
cunoscute. Se iau în consideraţie 
proprietăţile substanţelor active şi 
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de mediu, la acţiunea acestora a unor 
grupuri de populaţie diferite (utilizatori 
profesionişti sau neprofesionişti, trecători, 
muncitori, locuitori rezidenţi, grupuri 
vulnerabile specifice sau consumatori). De 
asemenea, se iau în consideraţie şi alţi 
factori, cum ar fi rigurozitatea restricţiilor 
impuse în ceea ce priveşte utilizarea şi 
echipamentul personal de protecţie 
prescris.

posibilitatea expunerii directe sau indirecte, 
prin intermediul alimentelor, hranei pentru 
animale, apei sau a factorilor de mediu, la 
acţiunea acestora a unor grupuri de 
populaţie diferite (utilizatori profesionişti 
sau neprofesionişti, trecători, muncitori, 
locuitori rezidenţi, grupuri vulnerabile 
specifice sau consumatori). De asemenea, 
se iau în consideraţie şi alţi factori, cum ar 
fi rigurozitatea restricţiilor impuse în ceea 
ce priveşte utilizarea şi echipamentul 
personal de protecţie prescris.

În ceea ce priveşte mediul, se consideră că 
un raport egal cu, sau mai mare de 10 între 
concentraţia previzibilă din mediu (CPM) 
şi concentraţia previzibilă fără efecte 
(CPFE) a mai multor substanţe active 
constituie o diferenţă semnificativă în 
materie de riscuri.

În ceea ce priveşte mediul, ţinând cont de 
efectele cumulative şi sinergice cunoscute, 
se consideră că un raport egal cu, sau mai 
mare de 3 între concentraţia previzibilă din 
mediu (CPM) şi concentraţia previzibilă 
fără efecte (CPFE) a mai multor substanţe 
active constituie o diferenţă semnificativă 
în materie de riscuri.

Justificare

Combination effects of pesticides must be taken into account. 
A factor 10 between PEC and PNEC would unnecessarily restrict the number of substances 
which are candidates for substitution.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Mit der Annahme des 6. Umweltaktionsprogramms haben das Europäische Parlament, die 
Europäische Kommission und der Rat anerkannt, dass die Wirkung von Pestiziden auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt weiter verringert werden muss. Sie betonen die 
Notwendigkeit eines umweltverträglicheren Umgangs mit Pestiziden und plädieren für einen 
zweigleisigen Ansatz mit voller Umsetzung und angemessene Überprüfung des geltenden 
Rechtsrahmens sowie Entwicklung einer thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz 
von Pestiziden.

Der vorliegende Kommissionsvorschlag,  der aus der noch andauernden Revision der 
Richtlinie 91/414 resultiert, hat sich nach Auffassung der Berichterstatterin an den 
Begründungen des 6. Umweltaktionsprogramms zu orientieren. Ziel sollte es zudem sein, 
aktuelle Erkenntnisse von prospektiven und retrospektiven Bewertungsstrategien zu Risiken 
und Gefährdungen von Mensch und Umwelt zu implementieren und Kohärenzen zu anderen 
Politiken zu schaffen.

Zielsetzung

Entsprechend den Vorgaben des 6. Umweltaktionsprogrammes sowie der thematischen 
Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden hat die Verordnung ein hohes Maß an 
Schutz für die menschliche Gesundheit und der Umwelt sicherzustellen.
Nach Auffassung der Berichterstatterin sind daher die Paragraphen 152(4)b sowie 175 des 
Gemeinschaftsvertrages zugrunde zu legen und dem Vorsorgeprinzip vor anderen Interessen 
Rechnung zu tragen. 

Kohärenzen

Nach Auffassung der Berichterstatterin sind Verbindungen zu anderen Politiken in dem 
Entwurf deutlicher herauszustellen. So ist sicherzustellen, dass die Verordnung den Zielen 
und Qualitätsstandards der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und ihrer Tochterrichtlinien 
nicht entgegensteht. Dies ist durch regelmäßige Überprüfungen sicherzustellen.
Ebenfalls sind die Grundsätze des Tierschutzes im Rahmen der Wirkstoff- und 
Produktprüfung anzuwenden. Dies bedeutet neben der Minimierung von Versuchen an 
Säugetieren auch eine koordinierte Sammlung und freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher 
Studien zu alternativen Testverfahren. 

Substitutionsprinzip und vergleichende Bewertung

Die Berichterstatterin sieht es für unverzichtbar an, den Prinzipien der einschlägigen 
Rechtsakte, insbesondere REACH und der Biozid-Richtlinie, zu folgen und zur Minderung 
von Risiken und Gefahren durch Pestizide das Substitutionsprinzip und die vergleichende 
Bewertung einzuführen, da das Einhalten von Maßnahmen zur Risikoreduktion bei der 
praktische Anwendung von Pestiziden auf dem Felde nicht ausreichend kontrolliert werden 
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kann.  
Bei der Substitution sollten nicht nur problematische Wirkstoffe durch weniger bedenklichere 
Wirkstoffe ersetzt, sondern gleichermaßen alternative nichtchemische Bekämpfungs- und 
Präventivmethoden im Pflanzenschutz berücksichtigt werden. Dies entspricht dem Grundsatz 
der Thematischen Strategie, die Abhängigkeit vom Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide 
in der Landwirtschaft zu verringern.
Um diesen Zielen zu entsprechen, sollte die Zulassung von Produkten zur natürlichen 
biologischen Kontrolle wie zum Beispiel Mikroorganismen, viren- oder Pheromonpräparaten 
erleichtert werden. Nach Abschluss einschlägiger Forschungsprojekte sollten diese 
Substanzen nicht unter den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, sondern spezifisch 
reguliert werden.
Des Weiteren sind die Ziele der Thematischen Strategie zur verbindlichen Einführung von 
Standards des integrierten Schädlingsmanagements und des integrierten Pflanzenschutzes in 
die Landwirtschaft  in den Definitionen und Maßnahmen zur „guten fachlichen Praxis“ und 
zum „sachgerechten Umgang mit Pestiziden“ in dieser Verordnung entsprechend einzuführen. 
Dabei sollten diese Maßgaben anstatt erst 2014 bereits 2012 verbindlicher Bestandteil des 
Zulassungsverfahrens werden.

Zonale Zulassung

Die Berichterstatterin hält nach den Zielsetzungen der Verordnung die Einrichtung von Zonen 
und eine entsprechende zonale Zulassung von Pestizidprodukten für nicht zweckdienlich, 
sieht diesen Ansatz im Widerspruch des Artikels 5 des Gemeinschaftsvertrags und dem 
Konzept der Wasserrahmenrichtlinie.
Zum Einen entspricht die Aufteilung der Europäischen Union in willkürliche Zonen keinerlei 
ökologischen oder naturräumlichen Kriterien. Dies führt zur Einführung einer Zonengrenze, 
die beispielsweise die Ufer links und rechts der Mosel in unterschiedliche „Rechtsgebiete“ 
trennt. Die  Risikobewertung sowie das Risikomanagement sollten sich an kleiner 
differenzierten Naturräumen und Boden-Klima-Bedingungen zu orientieren. Zudem sollte 
jeder Mitgliedsstaat die Möglichkeit beibehalten, hinsichtlich ihrer zugrunde gelegten 
Schutzstandards über die der Gemeinschaftsnorm hinauszugehen oder Endscheidungen in der 
Produktzulassung zu treffen, um festgesetzte Ziele nationaler Pestizid-Aktionspläne, 
Gesundheitsprogramme oder Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen. Jedem Mitgliedsstaat 
sollte des Weiteren die Entscheidung zugestanden werden, Zulassungsentscheidungen an eine 
Nützlichkeitsprüfung zu knüpfen, die auf der Basis der spezifischen nationalen Bedingungen 
erfolgt.
Daher schlägt die Berichterstatterin vor, anstelle der willkürlichen Zonen das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung von nationalen Zulassungen beizubehalten, den Mitgliedsstaaten 
jedoch im Sinne der Subsidiarität nationale oder regionale Spezifizierungen zu ermöglichen.

Sensible Gruppen

Grundsätzlich sieht es die Berichterstatterin es für notwendig an, Schutzziele an den 
schwächsten und empfindlichsten Gruppen der Gesellschaft anzulegen. Neben Kindern, 
Embryo und Foetus, Schwangeren und stillenden Müttern sind dies auch andere empfindsame 
Gruppen, wie berufliche Anwender, Anwohner, gebrechliche und kranke Personen. Alle Prüf-
und Entscheidungsstrategien haben sich daran auszurichten und aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist dabei Rechnung zu tragen. 
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Rezente Rückstandsuntersuchungen zeigen v.a. bei Obst und Gemüse eine bis 200-fache 
Überschreitung des Grenzwerts der Richtlinie 2006/215 zu Kleinkindernahrung. Die durch 
Pestizidbelastungen ausgelösten neurologischen Schäden insbesondere in der frühkindlichen 
Entwicklung wurden in der wissenschaftlichen Literatur auf erschreckende Weise deutlich 
gemacht (u.a. verringerter Intelligenzquotient  bei Kindern), Diese Befunde sind alarmierend. 
Die Gemeinschaft hat ihre Anstrengungen zur Bekämpfung der Fettleibigkeit und für gesunde 
Ernährung verstärkt. Es wäre absurd, wenn weniger frisches Obst und Gemüse gegessen 
würde wegen zu hoher Pestizidbelastung. Die Zulassungspraxis und Kennzeichnung muss 
sich an diesen sensiblen Gruppen orientieren. 

Aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisstand

Politische und administrative Entscheidungen sollten immer auf dem aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand basieren. Daher wird eine regelmäßige Überprüfung aller 
Wirkstoffzulassungen notwendig. Zudem sind auch die Grundvoraussetzungen für die 
Überprüfungen und Überwachung entscheidend, wie zum Beispiel eine ausreichend sensitive 
und praktikable analytische Nachweisbarkeit der Wirkstoffe und ihrer Metabolite in allen 
relevanten Umweltmedien oder Datendossiers zu allen beantragten Anwendungsbereichen. 
Der freie Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, Daten und Berichten ist im 
größtmöglichen Umfang sicherzustellen. Erkenntnisse aus dem Stoff-Monitoring sollten zu 
einer flexiblen, fallbezogenen Überprüfung von Zulassungsentscheidungen führen, zum 
Beispiel bei wiederholter Überschreitung der festgesetzten Rückstandshöchstmengen in 
Lebensmitteln, Einträgen ins Grundwasser etc. Um diese Rückkopplung auf die Zulassung 
herzustellen, hält die Berichterstatterin ein obligatorisches Nachzulassungs-Monitoring für 
notwendig, da im derzeitigen Monitoring in der Regel nicht alle in der Praxis eingesetzten 
Wirkstoffe, relevanten Metabolite oder relevante Beistoffe beprobt werden. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass Pestizide häufig in Mixturen angewendet und auch als 
Mehrfachrückstände oder in Mischkontaminationen in Produkten und Umweltmedien 
vorliegen. Mögliche Kombinationseffekte sind bei der Zulassungsprüfung auf der Grundlage 
aktueller Kenntnisse mit zu berücksichtigen. Liegen Verdachtsmomente auf additive oder 
synergistische Effekte vor, sollten auch beim Fehlen sicherer Erkenntnisse den Risiken durch 
vorsorgende Risikomanagementmaßnahmen entgegengetreten werden. 

Ausschlusskriterien

Da sich aus vielen Beispielen der Vergangenheit gezeigt hat, dass Expositionen mit 
gefährlichen Stoffen trotz strenger Restriktionen nicht zur Gänze auszuschließen sind, sind 
Ausschlusskriterien auf der Basis stofflicher Eigenschaften festzusetzen, um unakzeptable 
potenzielle Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt von vornherein 
zu verhindern. Dieser Grundsatz ist auf Stoffe anzuwenden, die langlebig sind oder sich in der 
Umwelt, Lebewesen oder Nahrungskette anreichern können, die kanzerogene, mutagene oder 
reproduktionstoxische Eigenschaften besitzen sowie auf Stoffe mit hormonellen, 
neurotoxischen oder immunotoxischen  Wirkungen. Dabei sollten nach Maßgaben des 
vorsorgenden Umwelt- und Gesundheitsschutzes strengere Kriterien angelegt werden, als es 
der derzeitige Entwurf vorschlägt.

Transparenz und Wettbewerb
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Die Berichterstatterin hält ein größtmögliches Maß von Transparenz von der Zulassung über 
die Anwendung bis hin zum Verbraucher für essentiell. Deshalb sollen Informationen über die 
zugelassenen Wirkstoffe im Internet veröffentlicht werden sowie auch verbraucherrelevante 
Informationen (z.B. ökotoxikologische Daten) aus den Zulassungsverfahren sowie Ergebnisse 
der Rückstandsüberwachung veröffentlicht werden. Über die vorgeschlagene Vorschrift zur 
Aufbewahrung von Daten zum Pestizideinsatz (record keeping) hinaus schlägt die 
Berichterstatterin einen Pestizid-Pass vor, mit dem mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
in der Lebensmittelkette gewährleistet werden kann. Dadurch wird auch im Handel mehr 
Wettbewerb für gesunde Lebensmittel gefördert. Denn am Ende der Kette haben die  
Verbraucher das Recht zu wissen, welche Pestizide für Lebensmittel verwendet wurden.


