
PR\663468RO.doc PE388.460v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2006/0258(COD)

20.9.2007

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportor: Bart Staes



PE388.460v01-00 2/13 PR\663468RO.doc

RO

PR_COD_1am

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 compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun 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 compun 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

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0778),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0457/2006),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul 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 Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Articolul 1 titlu

Obiect şi domeniu de aplicare Obiect, domeniu de aplicare şi obiective

Amendamentul 2
Articolul 1 alineatul (2) a doua liniuţă

- cantităţile anuale de produse fitosanitare 
utilizate în domeniul agricol în conformitate 
cu anexa II.

- cantităţile anuale de produse fitosanitare 
utilizate în conformitate cu anexa II.

  
1 Nepublicat încă în JO.
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Amendamentul 3
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statisticile sunt destinate în special:
- punerii în aplicare şi evaluării strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor,
- elaborării unor indicatori de risc 
armonizaţi la nivel naţional şi comunitar, 
identificării tendinţelor privind utilizarea 
produselor fitosanitare, precum şi evaluării 
eficienţei planurilor naţionale de acţiune, 
în conformitate cu Directiva …./…./CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din … de stabilire a unui cadru pentru 
acţiuni comunitare în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor1,
- înregistrării fluxurilor de materiale în 
faza de producţie, comercializare şi 
utilizare a produselor fitosanitare.
_______
1 (COM(2006)0373)

Justification

The statistics are to serve specific objectives laid down in Community law. In addition, the 
data available should be used to enable plant protection product substance flows to be traced 
back and to help identify use of illegal products.

Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (1) liniuţele 1-3

- studii,

- obligaţii de raportare aplicabile furnizorilor 
cu privire la produsele fitosanitare introduse 
pe piaţă; pentru utilizarea comercială şi 
necomercială pot fi folosite aprobări diferite;

- obligaţii de raportare aplicabile furnizorilor 
cu privire la produsele fitosanitare introduse 
pe piaţă; pentru utilizarea comercială şi 
necomercială pot fi folosite aprobări diferite;
în special, obligaţii în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. XXX/… al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
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fitosanitare1.
- sarcini de raportare aplicabile utilizatorilor 
profesionişti pe baza contabilizării utilizării 
produselor fitosanitare;

- sarcini de raportare aplicabile utilizatorilor 
profesionişti pe baza contabilizării utilizării 
produselor fitosanitare; în special, obligaţii 
în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. XXX/…;
- studii;
______
1 (COM(2006)0388)

Justification

It is necessary to avoid duplicating obligations on farmers to record and collect data, adding 
to the burden on them; where appropriate, priority should be given to using other sources.
Member States should ensure that the conducting of surveys is monitored by suitably qualified 
persons.

Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre transmit Comisiei 
alegerea lor în materie de culegere de date 
în conformitate cu alineatul (1); Comisia 
aprobă metoda de culegere a datelor în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 alineatul 
(3). 

Justification

In order to guarantee compatibility and comparability of the data on a Community level, the 
Commission should authorise the data collection method chosen by the Member State 
authority

Amendamentul 6
Articolul 3 alineatul (1b) (nou)

(1b) Statele membre garantează că 
- fabricanţii de produse fitosanitare, 
precum şi
- cei responsabili pentru introducerea pe 
piaţă, respectiv pentru importul produselor 
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fitosanitare
trimit anual autorităţilor competente un 
raport cu privire la
- cantităţile în care se fabrică o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar,
- cantităţile în care se livrează o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar întreprinderilor prelucrătoare 
sau angrosiştilor din Uniunea Europeană;
- cantităţile în care se exportă o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar.
Aceste informaţii sunt evaluate de către 
autorităţile competente şi, după caz, 
publicate într-o formă care să garanteze 
respectarea confidenţialităţii anumitor 
informaţii. 

Justification

The obligation on producers and market operators responsible for placing products on the 
market to declare quantities placed on the market or exported is essential to data collection 
and should therefore be expressly mentioned in the basic text of this Regulation.  

Amendamentul 7
Articolul 3 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre garantează că datele 
colectate sunt evaluate de un grup de 
experţi calificaţi, ţinându-se cont de 
efectele acestor substanţe asupra sănătăţii 
umane şi a mediului. Această evaluare se 
publică pe internet.

Justification

The Member State authorities responsible for the national action plans provided for in 
Directive XXX (COM(2006)373 final) should carry out an expert evaluation of the statistical 
data and, where appropriate, adapt national action plans in line with trends observed.

Amendamentul 8
Articolul 6 primul paragraf
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La fiecare cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. În acest raport se evaluează 
în mod special calitatea datelor transmise, 
povara pentru întreprinderile agricole şi 
beneficiile statisticilor în contextul strategiei 
tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor. 

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. În acest raport se evaluează 
în mod special calitatea şi comparabilitatea
datelor transmise, povara pentru 
întreprindere agricole şi beneficiile 
statisticilor în contextul strategiei tematice 
privind utilizarea durabilă a pesticidelor, 
ţinându-se cont în special de obiectivele 
menţionate la articolul 1.

Justification

The usefulness of the statistics in relation to the tasks laid down in the legislation must be 
clearly presented in the Commission report.

Amendamentul 9
Anexa I titlu

Statistici privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare

Statistici privind fabricarea şi introducerea 
pe piaţă a produselor fitosanitare

Justification

The collection of data on amounts produced should be included.

Amendamentul 10
Anexa I secţiunea 2a (nouă)

SECŢIUNEA 2a
Obligaţii de raportare

Fabricanţii de produse fitosanitare, precum 
şi cei responsabili cu introducerea lor pe 
piaţă, respectiv cu importul lor, transmit 
anual un raport autorităţilor competente cu 
privire la:
- cantităţile în care se fabrică o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar,
- cantităţile în care se livrează o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar întreprinderilor prelucrătoare 



PE388.460v01-00 10/13 PR\663468RO.doc

RO

sau angrosiştilor din Uniunea Europeană;
- cantităţile în care se exportă o anumită 
substanţă activă sau un anumit produs 
fitosanitar.

Amendamentul 11
Anexa I secţiunea 5 punctul 2

2. După prima perioadă de referinţă, statele 
membre furnizează date privind fiecare an 
calendaristic.

2. După prima perioadă de referinţă, statele 
membre furnizează date privind fiecare an 
calendaristic şi le publică pe internet.

Justification

Publication of the data by the Member States should be stipulated.

Amendamentul 12
Anexa I secţiunea 6 punctul 3

Raportul pentru cel de-al doilea an de 
referinţă conţine o estimare aproximativă 
privind ponderea substanţelor din fiecare 
grup principal menţionat la anexa III în 
cantitatea totală de substanţă care se găseşte 
în produsele fitosanitare introduse pe piaţă 
pentru utilizări agricole şi neagricole. 
Estimările se actualizează la fiecare cinci 
ani.

Raportul pentru cel de-al doilea an de 
referinţă conţine o estimare aproximativă 
privind ponderea substanţelor din fiecare 
grup principal menţionat la anexa III în 
cantitatea totală de substanţă care se găseşte 
în produsele fitosanitare introduse pe piaţă 
pentru utilizări agricole şi neagricole, în 
special pentru spaţiile verzi din localităţi, 
pentru menţinerea drumurilor şi a căilor 
ferate şi pentru uzul privat. Estimările se 
actualizează la fiecare cinci ani.

Justification

The use of plant protection products for non-agricultural purposes must be taken into 
account, with due regard for the proportionality principle.

Amendamentul 13
Anexa II secţiunea 1 punctul 1

1. Statisticile includ utilizarea agricolă a 
produselor fitosanitare în fiecare stat 
membru. 

1. Statisticile includ utilizarea agricolă, 
precum şi cea neagricolă cu caracter 
profesional, a produselor fitosanitare în 
fiecare stat membru. 
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Justification

The use of plant protection products for non-agricultural purposes must be taken into 
account. Professional users such as public gardens and parks departments, road maintenance 
departments or railways should be covered.  

Amendamentul 14
Anexa II secţiunea 5 punctul 5

5. Datele sunt transmise Comisiei în termen 
de douăsprezece luni de la expirarea fiecărei 
perioade de cinci ani.

5. Datele sunt transmise Comisiei şi 
publicate pe internet în termen de 
douăsprezece luni de la expirarea fiecărei 
perioade de cinci ani.

Justification

Publication of the data by the Member States should be stipulated
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission's proposal for a regulation concerning statistics on plant protection products 
is directly linked to the "Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pestcides", which was 
presented a few months earlier. The aim of the proposal is Europe-wide harmonisation of 
national statistics on the sale and use of plant protection products, to a degree that would 
enable meaningful data on the use of plant protection products to be collected and, in the 
medium term, allow the risks posed by the use of such products to, and their impact on, the
environment and human health to be reduced.

1. Comparable data quality

The primary aim of the harmonisation is to generate data from all member states which are 
compatible and comparable, so that meaningful, reliable and objective statistics can be 
produced at Community level. In order not to jeopardize this aim, the flexibility granted to 
Member States (in Article 3) on how to combine various primary data from different sources, 
should be counterbalanced by a mandatory approval of the data collection system proposed by 
the Member States through the Commission (see proposed Amendment 5).

2. Avoid duplication of data collection

In your rapporteur's view, it is necessary to avoid duplication of surveys and data collection 
that would add to the burden on the professional users. Legislative proposals relating to the 
Thematic Strategy currently being discussed in the EP and the Council lay down specific 
provisions on the keeping of data giving information on the use of plant protection products as 
well as on the furnishing of sales data by producers (see, in particular, Article 64 of the 
proposed regulation on authorisation of pesticides, COM(2006)0388). Reference should be 
expressly made to these provisions in connection with the collection of statistical data 
provided for in this Regulation.

Moreover, similar provisions on record keeping are at the heart of integrated plant protection 
and of private quality management schemes such as EurepGAP/GlobalGAP. For the purpose 
of statistical surveys, priority should be given to using data already available for businesses 
which operate according to these standards, bearing in mind, however, that this group does 
not form a representative cross-section of agricultural holdings as a whole.

Data on plant protection products produced and placed on the market, to be furnished by 
producers and distributors to the competent authorities, should form the basis for surveys.
With a view to harmonising European data collection as fully as possible, it is not enough to 
define the reporting obligations of those concerned in implementing provisions (as provided 
for in Article 64 of the regulation on authorisation). The reporting obligations should be 
defined as precisely as possible in this regulation, as they produce the basic data required in 
order to compile data on the use of such products (see Annex II, section 1).

3. Inclusion of non-agricultural uses in the scope of the regulation
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In your rapporteur's view, there is no justification for excluding the non-agricultural uses of 
plant protection products from the scope of this Regulation. Whilst private use, for example in 
private gardens and allotments, can only be covered by sales data, professional and large-scale 
users (such as communal services and herbicide use on roads and railways) should be subject 
to the same requirements as regards obligations to keep data and statistical surveys as 
agricultural users.

4. Make full use of the data collected

Data collected should be exploited in such a way at national and Community level as to be as 
useful as possible in implementing the Thematic Strategy. Your rapporteur is therefore 
proposing that an expert group evaluate the data collected and assess it in terms of impact on 
human health and the environment. The expert group should be set up under the responsibility 
of the authorities responsible for national action plans and form a network at European level.

The data on plant protection products produced and sold should also be used in such a way as 
to not only furnish the basis for statistical surveys of pesticide use, but at the same time to 
provide the authorities with a basis for monitoring product flows. It would suffice, in this 
connection, to provide transparency in terms of trade flows up to the level of major customers 
or the local farm supplies trade. Particularly in the face of the significantly growing problem -
according to the industry - of illegal imported products, the recording of substance flows in 
the plant protection products sector could be a useful tool for the competent authorities, giving 
significant added value to the proposed collection of data.
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